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Os valores de referência utilizados como limites máximos de 
contaminantes admitidos em compostos orgânicos, resíduos de 
biodigestor, resíduos de lagoa de decantação e fermentação, e 
excrementos oriundos de sistema de criação com o uso intenso de 
alimentos e produtos obtidos de sistemas não orgânicos constam na 
Instrução Normativa 64 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA, 2009). 

Coberturas vegetais com leguminosas e gramíneas 

Biofertilizantes contribuindo para a nutrição dos citros 

Biosólidos e estercos devem ser cuidadosamente administrados para 
limitar o potencial de contaminação patogênica em cultivos de citros
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Contaminações de águas para irrigação e higienização pessoal ou 
ainda de utensílios e superfícies, com agrotóxicos, metais pesados, 
nitratos, fosfatos, patógenos originados de fontes fecais, vírus 
entéricos, pequenos vírus estruturados e parasitas, podem 
comprometer a qualidade de vida e de frutas cítricas in natura ou 
processadas na forma de doces, sucos, etc.

Coleta de amostras de água para análises físico-químicas
 e microbiológicas
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Os sistemas orgânicos de produção de citros devem buscar:

I - Manutenção das áreas de preservação permanente;
II - Atenuação da pressão antrópica sobre os ecossistemas naturais e 
modificados; 
III - Proteção, conservação e uso racional dos recursos naturais.
Conforme IN 64 (MAPA, 2009).

Sistema Orgânico Agroflorestal
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Examinar os riscos microbianos que afetam a segurança dos citros, 
nos processos de cultivo, colheita, lavagem, classificação, 
embalagem e transporte da produção vendida a consumidores, na 
forma de fruta fresca e de sucos, é fundamental para garantir a 
segurança dos produtos certificados via oficial (Instrução Normativa nº 
50 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de 5 de 
novembro de 2009)

Conservação da Qualidade do Solo 

Conservação da Biodiversidade

Conservação da Qualidade da Água

Preservação/Recuperação de 
Matas Ciliares e Nativas

Preservação/Recuperação de Nascentes

Riscos Microbianos

Pontos Críticos para o Controle de 
Contaminações Microbiológicas em Citros

Selo único oficial do Sistema Brasileiro de Avaliação da 
Conformidade Orgânica – SBACO.

Água Animais
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