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Alimentos 
seguros 
Produzir alimentos de qualidade 
e seguros tornou-se c ondi~ao 
necessaria para ter acesso ou 
sustentar uma posi~ ao nos mercados, 
mas nao uma cond i ~ ao suficiente. 
E preciso garantir a sustentabilid-ade 
do processo produtivo, ou 
seja, torna-Io economicamente 
viavel, ambientalmente correto e 
socialmente justo 
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S istemas de certifica~ao e rastreabi
lidade de produtos agropecuarios 
tern sido adotados no Brasil desde 0 

inkio desta decada, como forma de 
viabilizar a oferta de produtos reconheci
damente seguros e de qualidade compro
vada, tanto em aspectos agronomicos co
mo de saude publica e s6cio-ambiental. 

No ana de 2001, 0 Inmetro, em con
junto com 0 Ministerio da Agricultura, Pe
cuaria e Abastecimento, implementou a 
Produ~ao Integrada de Frutas (PIF), para 
gerar frutas de qualidade a partir da subs
titui~ao de praticas de produ~ao conven
cionais onerosas, buscando a redu~ao dos 
custos de produ~ao, a melhoria da qua
lidade do produto, a redu~ao dos danos 
ambientais e 0 aumento do grau de credi
bilidade e confiabilidade do consumidor 
em rela~ao as frutas brasileiras. 

Em 2002, enfatizaram-se as carnes 
bovina e bubalina com a institui~ao do 
Sistema Brasileiro de Identifica~ao e Cer
tifica~ao de Origem Bovina e Bubali na, 
Sisbov, urn conjunto de a~6es, medidas e 
procedimentos indicados para caracterizar 
a origem, 0 estado sanitario, a produ~ao 
e produtividade da pecuaria nacional, e a 
seguran~a dos alimentos provenientes des
sa explora~ao economica. 

No mesmo ano, as i nstitui~6es do Siste
ma S (Senai, Sebrae, Senac, Sesi e Sese), em 
parceria com outras institui~6es nacionais, 
entre elas a Embrapa, lan~aram 0 Program a 
de Alimentos Seguros, PAS, com 0 objetivo 
de garantir, de forma mais ampla, a produ
~ao de alimentos seguros para a saude e sa
tisfa~ao dos consumidores, a partir do trei
namento de produtores, tecnicos e em pre
sari os da produ~ao primaria na ado~ao de 
boas praticas e do sistema de Analise de Pe-



rigos e Pontos Crfticos de Controle, APPCc, 
para mitigar ou evitar os perigos fisicos, qui
micos e biol6gicos, visando a seguran<;a dos 
alimentos aos consumidores. 

Globaliza~ao 
Estas iniciativas podem ser entendidas 

como uma resposta do setor rural brasilei
ro a globaliza<;ao dos mercados, ali ada as 
correntes demandas de uma popula<;ao 
mundial cada vez mais exigente, conscien
te e ativa na busca de seus direitos, indu
zindo os processos organizados e contro
lados de produ<;ao. 

Ainda que as tradicionais barreiras al
fandegarias tenham sido reduzidas, 0 mer
cado global esta cada vez mais competitivo 
e as grandes potencias economicas mun
diais insistem na manuten<;ao de polfticas 
protecionistas, criando novas barreiras a co
mercializa<;ao de produtos agropecuarios, 
barreiras de natureza "tecnica", que resul
tam na exigencia crescente de procedimen
tos de avalia<;ao da conformidade, visando 
sobretudo a seguran<;a alimentar. 

Segundo a Organiza<;ao das Na<;6es 
Unidas para a Agricultura e a Alimenta
<;ao (FAO), "a seguran<;a alimentar existe 
quando todas as pessoas, a qualquer tem
po, tern acesso ao alimento que lhes seja 
suficiente, seguro (in6cuo ou inofensivo) 
e nutritivo para atender suas necessidades 
e preferencias dieteticas, visando uma vida 
ativa e saudavel". 

Na pratica, produzir alimentos de qua
lidade e seguros tomou-se condi<;ao neces
saria para ter acesso e/ou sustentar uma po
si<;ao nos mercados do pais e do exterior, 
mas nao uma condi<;ao suficiente. E preci
so garantir a sustentabilidade do processo 
produtivo, ou seja, toma-Io economica-
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menteviave!, ambien
tal mente correto e so
cialmente justo, me
diante a comprova<;ao 
da aplica<;ao racional 
dos recursos naturais, 
a substitui<;ao de in
sumos poluentes, 0 

monitoramento dos 
procedimentos e a ca
pacidade de rastreabi
lidade de todo 0 pro
cesso de produ<;ao. 

A credibilidade 
do produto final es
tara condicionada a 
urn certificado confe
rido por uma terceira 
parte, garantindo que 
o mesmo foi produzi
do conforme norm as 
especificas de produ-
<;ao, tantas quantas forem exigidas pelo 
mercado comprador. 

Fica evidente que esse no'lO enfoque 
da produ<;ao esta fundamentado nas exi
gencias do consumidor extemo para pro
dutos de maiorvalor agregado, voltados a 
exporta<;ao, como as carnes, a soja e 0 cafe, 
ou seja, produtos que ja contam com al
gum tipo de certifica<;ao. Mas, e os produ
tos que comp6em a cesta basica, como 0 

arroz e 0 feijao, tambem devem ser produ
zidos com esse mesmo nivel de controle? 
o consumidor brasileiro estaria disposto 
a pagar mais por urn alimento com certi
ficado de garantia e origem? Qual 0 nive! 
de exigencia do consumidor intemo em 
re!a<;ao a inocuidade do alimento que con
some? Como consumidores, as respostas 
cabem a todos n6s. 

Sisbov: seguranga dos 
alimentos provenientes da 

pecui:lria bovina 

As melhores ofertas de 
colheitadeiras seminovas 
na tela do seu computador. 


