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CONTAMINANTES QUÍMICOS 
E A SAÚDE HUMANA

Não há informações suficientes e 
seguras sobre o poder cumulativo, o 
efeito combinado, a mutabilidade e as 
possibilidades de interação no organis-
mo humano de muitos contaminantes 
utilizados no sistema agroalimentar. 
Portanto, não é possível estabelecer 
inter-relações precisas e imediatas entre 
as consequências do consumo dessas 
substâncias em longo prazo e as dife-
rentes enfermidades. Além disso, essas 
substâncias são, muitas vezes, ofertadas 
em doses acima das recomendadas e 
sem controle adequado por parte dos 
sistemas de vigilância. 

A maioria dos países adota sistemas 
de avaliação para estimar, cientifica-
mente, o risco potencial para a saúde 
humana da presença de substâncias 
químicas em alimentos. As abordagens 
de gestão de risco variam dependendo 
da origem do produto químico: adicio-
nado intencionalmente ao alimento ou 
resultado da contaminação acidental. 
Para a Organização das Nações Unidas 

para Agricultura e Alimentação (FAO) e 
a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
a avaliação da exposição deveria ser 
ampliada de forma a considerar as dife-
renças nos hábitos alimentares entre os 
países. Essas organizações recomendam 
ainda que os países realizem análises 
baseadas no estudo da dieta total (EDT) 
para avaliar a exposição da população 
em geral e de grupos vulneráveis, como 
as crianças, a contaminantes quími-
cos. O método EDT estima a ingestão 
dietética de elementos químicos e de 
nutrientes através de análises diretas em 
amostras de alimentos preparados que 
reflitam os hábitos dietéticos médios de 
grupos populacionais. 

Diferentes estudos apresentam os 
efeitos dos agrotóxicos sobre a saúde 
humana, tais como imunodepressão, 
mal de Parkinson, depressão e outras 
desordens neurológicas, aborto e proble-
mas congênitos, alguns tipos de câncer, 
infertilidade, má formação congênita, 
sintomas respiratórios e esterilidade em 
adultos. As pesquisas também compilam 
estudos que sinalizam manifestações 
clínicas (rinite, urticária, angioede-

ma, asma e alergias) provocadas pelos 
aditivos químicos sintéticos. Estudos 
mostram uma associação positiva en-
tre nitrato e linfomas não Hodgkin, 
câncer de bexiga, ovário, útero e colo 
retal e um tipo de anemia em bebês, a 
metaemoglobinemia.Entretanto, esses 
estudos relatam efeitos benéficos dos 
nitratos em gastrenterites e doenças 
cardiovasculares. Tais controvérsias 
sugerem a necessidade de mais estudos 
que esclareçam a real dimensão de cada 
substância sobre a saúde humana.

As repercussões acima mencionadas 
são quantitativamente modestas diante 
do número de substâncias usadas no 
sistema agroalimentar convencional. 

Os efeitos de outros contaminantes 
precisam ser mais bem delineados; 
também são necessários mais estudos 
que avaliem os efeitos das tecnologias 
sobre a saúde humana, entre eles a 
irradiação de alimentos, a transgenia e 
a nanotecnologia.

Destaca-se a complexidade de se 
analisar contaminantes químicos nos 
alimentos e a dificuldade de relacionar 
tais substâncias à etiologia de enfer-
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PRODUTOS ORGÂNICOS 

UM MERCADO EM 

CRESCIMENTO

O mercado de produtos orgânicos vem ganhando espaço em diversos 
segmentos nos últimos anos. Mas este é um assunto que ainda gera 

polêmica e controvérsias!
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CONTAMINANTES QUÍMICOS 
E A SAÚDE HUMANA
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efeito combinado, a mutabilidade e as 
possibilidades de interação no organis-
mo humano de muitos contaminantes 
utilizados no sistema agroalimentar. 
Portanto, não é possível estabelecer 
inter-relações precisas e imediatas entre 
as consequências do consumo dessas 
substâncias em longo prazo e as dife-
rentes enfermidades. Além disso, essas 
substâncias são, muitas vezes, ofertadas 
em doses acima das recomendadas e 
sem controle adequado por parte dos 
sistemas de vigilância. 

A maioria dos países adota sistemas 
de avaliação para estimar, cientifica-
mente, o risco potencial para a saúde 
humana da presença de substâncias 
químicas em alimentos. As abordagens 
de gestão de risco variam dependendo 
da origem do produto químico: adicio-
nado intencionalmente ao alimento ou 
resultado da contaminação acidental. 
Para a Organização das Nações Unidas 

para Agricultura e Alimentação (FAO) e 
a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
a avaliação da exposição deveria ser 
ampliada de forma a considerar as dife-
renças nos hábitos alimentares entre os 
países. Essas organizações recomendam 
ainda que os países realizem análises 
baseadas no estudo da dieta total (EDT) 
para avaliar a exposição da população 
em geral e de grupos vulneráveis, como 
as crianças, a contaminantes quími-
cos. O método EDT estima a ingestão 
dietética de elementos químicos e de 
nutrientes através de análises diretas em 
amostras de alimentos preparados que 
reflitam os hábitos dietéticos médios de 
grupos populacionais. 

Diferentes estudos apresentam os 
efeitos dos agrotóxicos sobre a saúde 
humana, tais como imunodepressão, 
mal de Parkinson, depressão e outras 
desordens neurológicas, aborto e proble-
mas congênitos, alguns tipos de câncer, 
infertilidade, má formação congênita, 
sintomas respiratórios e esterilidade em 
adultos. As pesquisas também compilam 
estudos que sinalizam manifestações 
clínicas (rinite, urticária, angioede-

ma, asma e alergias) provocadas pelos 
aditivos químicos sintéticos. Estudos 
mostram uma associação positiva en-
tre nitrato e linfomas não Hodgkin, 
câncer de bexiga, ovário, útero e colo 
retal e um tipo de anemia em bebês, a 
metaemoglobinemia.Entretanto, esses 
estudos relatam efeitos benéficos dos 
nitratos em gastrenterites e doenças 
cardiovasculares. Tais controvérsias 
sugerem a necessidade de mais estudos 
que esclareçam a real dimensão de cada 
substância sobre a saúde humana.

As repercussões acima mencionadas 
são quantitativamente modestas diante 
do número de substâncias usadas no 
sistema agroalimentar convencional. 

Os efeitos de outros contaminantes 
precisam ser mais bem delineados; 
também são necessários mais estudos 
que avaliem os efeitos das tecnologias 
sobre a saúde humana, entre eles a 
irradiação de alimentos, a transgenia e 
a nanotecnologia.

Destaca-se a complexidade de se 
analisar contaminantes químicos nos 
alimentos e a dificuldade de relacionar 
tais substâncias à etiologia de enfer-
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midades. Por isso, as legislações de 
alimentos orgânicos consideram que, 
diante de um possível perigo à saúde, 
a substância ou a tecnologia deve ser 
evitada, respeitando-se o princípio da 
precaução, que tem sido tomado como 
referência em muitas discussões que 
envolvem riscos.

OS ALIMENTOS ORGÂNICOS

Quando se fala em alimentação or-
gânica, a ideia que vem à mente é de fru-
tas e verduras saudáveis, com aparência 
e sabor naturais. Mas se todo alimento 
é orgânico, por que esta denominação é 
usada somente para aqueles produzidos 
sem a adição de agrotóxicos? O nome 
surgiu da necessidade de diferenciar os 
produtos convencionais dos produzidos 

sem a adição de adu-
bos químicos e 

conservan-
tes.

No início, o cultivo orgânico se 
reservava apenas para a produção de 
hortaliças, mas atualmente abrange a 
produção de café, açúcar, sucos, mel, 
geleias, feijão, cereais, laticínios, doces, 
chás e ervas medicinais.

A agricultura orgânica é um pro-
cesso produtivo comprometido com a 
organicidade e sanidade da produção 
de alimentos vivos para garantir a saúde 
dos seres humanos, razão pela qual usa 
e desenvolve tecnologias apropriadas 
à realidade local de solo, topografia, 
clima, água, radiações e biodiversidade 
própria de cada contexto, mantendo 
a harmonia de todos esses elementos 
entre si e com os seres humanos.

Esse modo de produção assegura o 
fornecimento de alimentos orgânicos 
saudáveis, mais saborosos e de maior 
durabilidade; não utilizando agrotóxi-
cos preserva a qualidade da água usada 
na irrigação e não polui o solo nem o 
lençol freático com substâncias quí-
micas tóxicas; por utilizar sistema de 
manejo mínimo do solo assegura a es-
trutura e fertilidade dos solos evitando 
erosões e degradação, contribuindo 
para promover e restaurar a rica bio-
diversidade local; por esse conjunto de 
fatores a agricultura orgânica viabiliza a 
sustentabilidade da agricultura familiar 

e amplia a capacida-

de dos ecossistemas locais em prestar 
serviços ambientais a toda a comuni-
dade do entorno, contribuindo para 
reduzir o aquecimento global.

As práticas da agricultura orgâ-
nica, assim como as demais sob a 
denominação de biológica, ecológica, 
biodinâmica, agroecológica e natural, 
comprometidas com a sustentabilida-
de local da espécie humana na terra, 
implicam em uso da adubação verde 
com uso de leguminosas fixadoras 
de nitrogênio atmosférico; adubação 
orgânica com uso de compostagem da 
matéria orgânica, que pela fermentação 
elimina microorganismos como fungos 
e bactérias, eventualmente existentes 
em estercos de origem animal, desde 
que provenientes da própria região; 
minhocultura, geradora de húmus com 
diferentes graus de fertilidade; manejo 
mínimo e adequado do solo com plantio 
direto, curvas de níveis e outras para 
assegurar sua estrutura, fertilidade e 
porosidade; manejo da vegetação na-
tiva, como cobertura morta, rotação 
de culturas e cultivos protegidos para 
controle da luminosidade, temperatura, 
umidade, pluviosidade e intempéries; e 
uso racional da água de irrigação seja 
por gotejamento ou demais técnicas 
econômicas de água contextualizadas 
na realidade local de topografia, clima, 
variação climática e hábitos culturais 

de sua população.
Leite e feijão 
orgânicos
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O alimento orgânico não é somente 
sem agrotóxicos. Além de ser isento 
de insumos artificiais, como os adubos 
químicos e os agrotóxicos, também deve 
ser isento de drogas veterinárias, hor-
mônios e antibióticos e de organismos 
geneticamente modificados. Durante o 
processamento dos alimentos é proibido 
o uso das radiações ionizantes (que pro-
duzem substâncias cancerígenas, como 
o benzeno e o formaldeído) e aditivos 
químicos sintéticos, como corantes, 
aromatizantes, emulsificantes, entre 
outros.

O termo alimento orgânico tem 
origem na Agricultura Orgânica que, 
na Legislação Brasileira de 2007, tem 
como objetivos a auto sustentação da 
propriedade agrícola no tempo e no 
espaço, a maximização dos benefícios 
sociais para o agricultor, a minimiza-
ção da dependência de energias não 
renováveis na produção, a oferta de 
produtos saudáveis e de elevado valor 
nutricional, isentos de qualquer tipo de 
contaminantes que ponham em risco a 
saúde do consumidor, do agricultor e do 
meio ambiente, o respeito à integridade 
cultural dos agricultores e a preservação 
da saúde ambiental e humana.

O alimento orgânico não é menor 
ou de aspecto inferior ao convencional. 
Normalmente, esse tipo de alimento 
provém de uma fazenda orgânica em sua 
fase inicial de produção ou a um sistema 
produtivo que não aplica adequadamen-
te as práticas da agricultura orgânica.

Um alimento orgânico de qualidade 
é competitivo, saboroso e mais saudável 
que o convencional.

Os alimentos orgânicos têm melhor 
valor nutricional porque são produzidos 
em solo mais equilibrado em nutrientes. 
Assim, são mais ricos em minerais e 
fitoquímicos. Além disso, apresentam 
menor toxicidade, pois possuem menos 
resíduos de agrotóxicos e fertilizantes 
sintéticos, de hormônios e drogas vete-
rinários usadas na produção animal ou 
aditivos químicos, vitaminas e minerais 
sintéticos e substâncias radioativas 
resultantes do processamento dos ali-
mentos. Os métodos de higienização 
e processamento utilizados para os 
alimentos orgânicos buscam manter sua 
qualidade nutricional, seu sabor, odor 
e textura originais, além do aspecto 
natural do alimento. 

Além disso, os alimentos orgânicos 
são mais duráveis, uma vez que a adu-

bação sintética nitrogenada, proibida na 
agricultura orgânica, leva a um aumento 
no teor de água dos vegetais, tornando 
tais alimentos mais perecíveis.

VANTAGENS E 
DESVANTAGENS 

Há apenas poucos anos, os alimentos 
orgânicos só podiam ser encontrados 
em lojas de produtos naturais ou em 
mercados e feiras de pequenos agricul-
tores. Hoje, já é possível encontrá-los 
em grandes redes de supermercados, 
sendo comercializados junto a outros 
produtos convencionais. Além de ali-
mentos de amplo consumo, como arroz, 
feijão, frutas, hortaliças, a agricultura 
orgânica está produzindo um pouco de 
tudo: desde erva-mate, castanha de caju, 
guaraná, até chocolate, vinhos e carnes, 
frangos e ovos que não contém nenhum 
tipo de hormônio. 

Além de serem isentos de agrotóxi-
cos, os alimentos orgânicos tendem a 
ser mais saborosos que os tradicionais. 
O brócolis, o morango e o tomate, por 
exemplo, teriam um sabor muito mais 
pronunciado do que aqueles cultivados 
normalmente. Há quem diga que a 
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nitrogênio utilizada na agricultura 
convencional promove um aumento no 
teor de água dos vegetais, tornando tais 
alimentos mais perecíveis. A utilização 
de dejetos de animais pelo sistema or-
gânico na horticultura levanta suspeitas 
sobre sua qualidade microbiológica e 
parasitária. Entretanto, seguindo-se 
boas práticas agrícolas que minimizem 
os riscos de contaminação biológica, 
não há evidências de que os orgânicos 
sejam mais suscetíveis à contaminação 
microbiológica quando comparados aos 
sistemas convencionais.

Com relação às micotoxinas 
(toxinas produzidas por fungos), a FAO 
ressalta não haver comprovação de que 
os alimentos orgânicos sejam mais con-
taminados. A revisão da AFSSA destaca 
que é semelhante o teor de micotoxinas 
nos cereais orgânicos e nos convencio-
nais. Quanto ao preço dos alimentos 
orgânicos, Azevedo destaca as variantes 
envolvidas no processo produtivo dos 
alimentos. De forma simplificada, alega- 
se que o valor agregado, que pode variar 
de 20% até 100% mais para os produtos 
orgânicos em relação aos de origem 
convencional, tem como uma das cau-
sas a lei da oferta e da procura. Frente 
à baixa demanda, quando comparado 
ao alimento convencional, o produto 
orgânico ainda não é competitivo no 
grande mercado.

Entretanto, outros aspectos rela-
tivos à comercialização precisam ser 
analisados no sentido de impulsionar 
a comercialização dos orgânicos, já 
que o preço dificulta a acessibilidade. 
É preciso, entre outros, entender o 
confronto entre o grande circuito de 
comercialização (o de supermercados) 
e os circuitos curtos (de feiras e venda 
direta). O grande circuito impõe ao 
agricultor barreiras como a padroni-
zação e a incorporação de serviços aos 
produtos (uso de embalagens plásticas 
ou isopor), contratos regulares de 
entrega (nem sempre possíveis em 
função da sazonalidade dos alimentos 
in natura) e a não remuneração do pro-
duto não comercializado, entre outras. 
Além disso, faz uso de margens altas 
para o aumento da lucratividade, o que 
dificulta a venda e elitiza o consumo de 
alimentos orgânicos.

Por outro lado, o supermercado 

permite que uma fatia de consumidores 
urbanos descubra o produto orgânico, 
tornando-o mais conhecido e acessível. 
A venda direta e as feiras são propos-
tas eficazes para o fortalecimento de 
associações de agricultores orgânicos. 
Porém, há dificuldades, como a distância 
dos centros consumidores, as condições 
das estradas e a exigência tanto de 
habilidade para o comércio quanto de 
tempo disponível do agricultor para 
a venda. Esse circuito é voltado para 
um consumidor já sensibilizado para 
o consumo e a compra de alimentos 
orgânicos de produção local, havendo 
alguma dificuldade de ampliar o número 
de envolvidos. Por outro lado, as vendas 
diretas promovem um estreitamento 
com os consumidores, fidelizando-os 
cada vez mais à proposta da agricultura 
orgânica e sustentável.

Além disso, a ausência de interme-
diação permite uma maior apropriação, 
pelos agricultores, dos resultados de 
seu trabalho, em termos de renda. A 
produção orgânica exige maior envolvi-
mento de mão de obra. Ao adquirir esse 
tipo de alimento, o consumidor passa a 
contribuir para o fortalecimento e a via-
bilidade da agricultura familiar. Essa é 
uma contribuição social do consumidor 
socioambientalmente consciente: ao 
buscar produtos orgânicos, ele assume 
um papel decisivo nesse contexto de 
transição. O alimento é uma mercadoria 
que o consumidor exige que tenha preço 
baixo e alta qualidade, e o preço baixo de 
um alimento ou refeição raramente leva 
em conta o custo ambiental, os gastos 
energéticos para sua produção, os im-
pactos na saúde humana, no bem-estar 
animal e na qualidade de vida dos que 
produzem tais alimentos. Ao adquirir o 
alimento orgânico, o consumidor contri-
bui para a promoção da sua saúde, para 
a qualidade de vida das futuras gerações 
e para a preservação dos ecossistemas 
naturais. 

As duas principais “desvantagens” 
dos alimentos orgânicos dizem respeito 
à aparência e ao custo. Por serem culti-
vados naturalmente, geralmente esses 
alimentos tendem a ser menores e ao 
mesmo tempo, alguns também podem 
apresentar manchas na casca devido 
aos ataques de insetos. A cor também 
pode não ser uniforme e tão intensa 

quanto a alcançada através da utilização 
de corantes ou ceras (o que é feito em 
alimentos convencionais). 

Por isso, sempre que você observar 
frutas e hortaliças perfeitos, brilhantes, 
sem um mínimo defeito, pode ter cer-
teza que nesse alimento houve aplicação 
de agrotóxico. Já os preços, geralmente 
um pouco mais altos do que os con-
vencionais, é tido como um empecilho 
para que boa parte da população tenha 
acesso a essa alternativa saudável. De 
acordo com os entendidos, os preços só 
devem diminuir quando a produção e o 
consumo aumentarem, mas já existem 
pesquisas mostrando que sete em cada 
dez pessoas pagariam até 30% a mais 
por produtos sem aditivos químicos, 
desde que não houvesse dúvidas sobre 
sua procedência (pesquisa do Instituto 
Gallup).

O MERCADO DE ALIMENTOS 
ORGÂNICOS

A agricultura e o consumo de produ-
tos orgânicos estão em um processo de 
expansão nos últimos anos. As vendas 
de alimentos orgânicos nos Estados Uni-
dos aumentaram de aproximadamente 
US$ 11 bilhões, em 2004, para cerca de 
US $ 27 bilhões, em 2012, de acordo 
com o Nutrition Business Journal. Em 
2010, os Estados Unidos superaram a 
União Europeia como o maior mercado 
de produtos orgânicos do mundo. 

De acordo com o Organic Monitor 
(2010), fusões e aquisições levam à con-
solidação deste mercado com grandes 
empresas emergentes em todos os níveis 
da cadeia de abastecimento. 

Esta é uma percepção que ocorre 
em nível mundial em um mercado que 
já apresenta índices de crescimento 
acima de 20% no mundo todo, fazendo 
com que as atenções se voltem para a de-
manda deste tipo de produto, bem como 
para os meios de garantir a distribuição, 
qualidade e certificação adequada.

De acordo com a Conferência das 
Nações Unidas sobre Comércio e De-
senvolvimento, atualmente existem 
cerca de dois milhões de agricultores 
orgânicos, por volta de 80% em países 
em desenvolvimento, além do comércio 
de produtos orgânicos vender 60 bilhões 
de dólares anualmente.
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carne de galinha, porco e boi que se 
alimentam ao ar livre (criados sem 
confinamento) e não recebem hormô-
nios de crescimento também têm sabor 
diferente, em comparação com os cria-
dos industrialmente. Em geral, seriam 
carnes mais magras e mais saborosas. 

Outro ponto que tem sido objeto de 
muita pesquisa, e que seria mais uma 
vantagem dos orgânicos, seria o fato des-
ses alimentos apresentarem vantagens 
nutricionais. Embora ainda exista muita 
discussão a respeito desse assunto e não 
haja consenso científico sobre o tema, 
existem vários estudos sendo realizados 
na tentativa de provar que os produtos 
livres de agrotóxicos são também mais 
nutritivos do que os convencionais.

Na literatura científica, algumas 
pesquisas avaliaram os benefícios do 
consumo de alimentos orgânicos para 
a saúde humana. Tais estudos alegam 
que uma dieta orgânica pode diminuir 
a exposição de crianças aos pesticidas e 
apresentar efeito positivo no quesito fer-
tilidade, uma vez que muitos pesticidas 
são disruptores endócrinos (uma dieta 
isenta dessa classe de agrotóxicos pode 
ter um efeito sobre a fertilidade mascu-
lina). No entanto, é 
difícil estabelecer 
relações, pois os es-
tudos populacionais 
que compararam a 
saúde das pessoas 
que consomem habi-
tualmente alimen-
tos orgânicos com 
a saúde daquelas 
que consomem ali-
mentos convencio-
nais apresentaram 
grande  número 
de variáveis não 
controladas.

Quanto às com-
parações sobre valor 
nutricional, muitos 
fatores e variáveis 
devem ser conside-
rados nas pesquisas, 
tais como o tempo 
de produção orgâ-
nica, o restabeleci-
mento da vida do 
solo, o tipo de siste-
ma orgânico utiliza-

do, a variabilidade dos fatores externos 
(luz solar, temperatura, chuva), o 
armazenamento e o transporte, que 
influenciam diretamente o conteúdo de 
nutrientes nas plantas. O desempenho 
de sistemas produtivos orgânicos e con-
vencionais deve ser estudado na proprie-
dade de origem, onde o grau de controle 
dos fatores externos supramencionados 
é menor do que nos laboratórios.

Assim, é possível perceber a difi-
culdade de planejar estudos efetivos, 
cujos resultados possam ser sistemati-
zados e comparados aos de diferentes 
pesquisas. Os resultados dos estudos 
que compararam os alimentos orgânicos 
e os convencionais foram sintetizados 
em duas grandes revisões realizadas em 
2009. Um delas se posiciona claramente 
contra a superioridade dos orgânicos 
em termos nutricionais; a outra é mais 
favorável, mas ainda assim sinaliza 
controvérsias no campo de estudo. 
Pesquisadores da Food Standards 
Agency (FSA), do Reino Unido, afirmam 
não haver evidências de benefícios para 
a saúde no consumo dos alimentos or-
gânicos comparados aos convencionais 
em relação ao valor nutricional.

Por isso, atestam que tais alimentos 
não são de relevância para a saúde públi-
ca. Por outro lado, a Agence Française 
de Sécurité Sanitaire des Aliments 
(AFSSA) realizou uma avaliação de es-
tudos sobre qualidade nutricional dos 
alimentos orgânicos comparados aos 
convencionais e encontrou resultados 
opostos: maior teor de matéria seca 
em tubérculos, raízes e folhas; maior 
teor de ferro e magnésio em vegetais 
como batata, couve, cenoura, beterraba, 
alho-poró, alface, cebola, aipo e tomate; 
mais vitamina C na batata, alho-poró, 
couve e aipo; maiores quantidades de 
betacaroteno no tomate, cenoura e 
leite orgânicos; maiores quantidades 
de fitoquímicos na maçã, pêssego, 
pêra, laranja, cebola, tomate, batata, 
pimentão, óleo de oliva (compostos 
fenólicos), vinho (resveratrol) e tomate 
(ácido salicílico).

O estudo francês destaca ainda o 
maior teor de ácidos graxos poli-insatu-
rados no leite, ovos e carnes orgânicas, 
uma vez que a dieta à base de pasto e 
a criação livre preconizada no manejo 
animal orgânico têm como resultado 
carne e leite com menores teores de 

gordura saturada. 
Ambas as revisões 
confirmam o teor 
aumentado de ni-
tratos em alimentos 
de origem conven-
cional. Quanto aos 
aspectos sensoriais, 
embora faltem evi-
dências conclusivas, 
há indicações de que 
os alimentos orgâni-
cos sejam mais sa-
borosos. Contudo, a 
análise dos aspectos 
sensoriais de quali-
dade é complexa, 
uma vez que é sub-
jetiva a característi-
ca de um alimento 
que determina a 
aceitabilidade do 
consumidor.

Outro aspecto 
importante relacio-
na-se à durabilida-
de, uma vez que a 
adubação à base de 
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nitrogênio utilizada na agricultura 
convencional promove um aumento no 
teor de água dos vegetais, tornando tais 
alimentos mais perecíveis. A utilização 
de dejetos de animais pelo sistema or-
gânico na horticultura levanta suspeitas 
sobre sua qualidade microbiológica e 
parasitária. Entretanto, seguindo-se 
boas práticas agrícolas que minimizem 
os riscos de contaminação biológica, 
não há evidências de que os orgânicos 
sejam mais suscetíveis à contaminação 
microbiológica quando comparados aos 
sistemas convencionais.

Com relação às micotoxinas 
(toxinas produzidas por fungos), a FAO 
ressalta não haver comprovação de que 
os alimentos orgânicos sejam mais con-
taminados. A revisão da AFSSA destaca 
que é semelhante o teor de micotoxinas 
nos cereais orgânicos e nos convencio-
nais. Quanto ao preço dos alimentos 
orgânicos, Azevedo destaca as variantes 
envolvidas no processo produtivo dos 
alimentos. De forma simplificada, alega- 
se que o valor agregado, que pode variar 
de 20% até 100% mais para os produtos 
orgânicos em relação aos de origem 
convencional, tem como uma das cau-
sas a lei da oferta e da procura. Frente 
à baixa demanda, quando comparado 
ao alimento convencional, o produto 
orgânico ainda não é competitivo no 
grande mercado.

Entretanto, outros aspectos rela-
tivos à comercialização precisam ser 
analisados no sentido de impulsionar 
a comercialização dos orgânicos, já 
que o preço dificulta a acessibilidade. 
É preciso, entre outros, entender o 
confronto entre o grande circuito de 
comercialização (o de supermercados) 
e os circuitos curtos (de feiras e venda 
direta). O grande circuito impõe ao 
agricultor barreiras como a padroni-
zação e a incorporação de serviços aos 
produtos (uso de embalagens plásticas 
ou isopor), contratos regulares de 
entrega (nem sempre possíveis em 
função da sazonalidade dos alimentos 
in natura) e a não remuneração do pro-
duto não comercializado, entre outras. 
Além disso, faz uso de margens altas 
para o aumento da lucratividade, o que 
dificulta a venda e elitiza o consumo de 
alimentos orgânicos.

Por outro lado, o supermercado 

permite que uma fatia de consumidores 
urbanos descubra o produto orgânico, 
tornando-o mais conhecido e acessível. 
A venda direta e as feiras são propos-
tas eficazes para o fortalecimento de 
associações de agricultores orgânicos. 
Porém, há dificuldades, como a distância 
dos centros consumidores, as condições 
das estradas e a exigência tanto de 
habilidade para o comércio quanto de 
tempo disponível do agricultor para 
a venda. Esse circuito é voltado para 
um consumidor já sensibilizado para 
o consumo e a compra de alimentos 
orgânicos de produção local, havendo 
alguma dificuldade de ampliar o número 
de envolvidos. Por outro lado, as vendas 
diretas promovem um estreitamento 
com os consumidores, fidelizando-os 
cada vez mais à proposta da agricultura 
orgânica e sustentável.

Além disso, a ausência de interme-
diação permite uma maior apropriação, 
pelos agricultores, dos resultados de 
seu trabalho, em termos de renda. A 
produção orgânica exige maior envolvi-
mento de mão de obra. Ao adquirir esse 
tipo de alimento, o consumidor passa a 
contribuir para o fortalecimento e a via-
bilidade da agricultura familiar. Essa é 
uma contribuição social do consumidor 
socioambientalmente consciente: ao 
buscar produtos orgânicos, ele assume 
um papel decisivo nesse contexto de 
transição. O alimento é uma mercadoria 
que o consumidor exige que tenha preço 
baixo e alta qualidade, e o preço baixo de 
um alimento ou refeição raramente leva 
em conta o custo ambiental, os gastos 
energéticos para sua produção, os im-
pactos na saúde humana, no bem-estar 
animal e na qualidade de vida dos que 
produzem tais alimentos. Ao adquirir o 
alimento orgânico, o consumidor contri-
bui para a promoção da sua saúde, para 
a qualidade de vida das futuras gerações 
e para a preservação dos ecossistemas 
naturais. 

As duas principais “desvantagens” 
dos alimentos orgânicos dizem respeito 
à aparência e ao custo. Por serem culti-
vados naturalmente, geralmente esses 
alimentos tendem a ser menores e ao 
mesmo tempo, alguns também podem 
apresentar manchas na casca devido 
aos ataques de insetos. A cor também 
pode não ser uniforme e tão intensa 

quanto a alcançada através da utilização 
de corantes ou ceras (o que é feito em 
alimentos convencionais). 

Por isso, sempre que você observar 
frutas e hortaliças perfeitos, brilhantes, 
sem um mínimo defeito, pode ter cer-
teza que nesse alimento houve aplicação 
de agrotóxico. Já os preços, geralmente 
um pouco mais altos do que os con-
vencionais, é tido como um empecilho 
para que boa parte da população tenha 
acesso a essa alternativa saudável. De 
acordo com os entendidos, os preços só 
devem diminuir quando a produção e o 
consumo aumentarem, mas já existem 
pesquisas mostrando que sete em cada 
dez pessoas pagariam até 30% a mais 
por produtos sem aditivos químicos, 
desde que não houvesse dúvidas sobre 
sua procedência (pesquisa do Instituto 
Gallup).

O MERCADO DE ALIMENTOS 
ORGÂNICOS

A agricultura e o consumo de produ-
tos orgânicos estão em um processo de 
expansão nos últimos anos. As vendas 
de alimentos orgânicos nos Estados Uni-
dos aumentaram de aproximadamente 
US$ 11 bilhões, em 2004, para cerca de 
US $ 27 bilhões, em 2012, de acordo 
com o Nutrition Business Journal. Em 
2010, os Estados Unidos superaram a 
União Europeia como o maior mercado 
de produtos orgânicos do mundo. 

De acordo com o Organic Monitor 
(2010), fusões e aquisições levam à con-
solidação deste mercado com grandes 
empresas emergentes em todos os níveis 
da cadeia de abastecimento. 

Esta é uma percepção que ocorre 
em nível mundial em um mercado que 
já apresenta índices de crescimento 
acima de 20% no mundo todo, fazendo 
com que as atenções se voltem para a de-
manda deste tipo de produto, bem como 
para os meios de garantir a distribuição, 
qualidade e certificação adequada.

De acordo com a Conferência das 
Nações Unidas sobre Comércio e De-
senvolvimento, atualmente existem 
cerca de dois milhões de agricultores 
orgânicos, por volta de 80% em países 
em desenvolvimento, além do comércio 
de produtos orgânicos vender 60 bilhões 
de dólares anualmente.
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tanto para os produtores, como 
para os varejistas, o que leva a entrada 
de novos concorrentes. Esta situação 
prevê que este é um mercado de lucros 
“passageiros”, pois com a maior oferta, 
provavelmente estas margens diminui-
rão e estes produtos deverão se tornar 
mais acessíveis. Mas, os orgânicos ainda  
têm  uma  baixa  demanda  quando  
comparados  com  os  alimentos  conven-
cionais fazendo deles não competitivos 
o suficiente no mercado.

QUALIDADE CERTIFICADA

A  certificação  dos  alimentos  or-
gânicos  é  uma  forma  de  assegurar  
ao  consumidor  que  o produto  foi  
produzido  dentro  de  um  processo  
orgânico,  sem  a utilização  de  agro-
tóxicos,  respeitando  o  ambiente  e  o  
homem,  etc.

A   certificação   é   um   processo   de   
inspeção   das   propriedades agrícolas, 
realizado com uma periodicidade que 
varia de dois a seis meses, para verificar 
se o alimento orgânico está sendo culti-
vado e processado  de  acordo  com  as  
normas  de  produção  orgânicas.  O foco  
da  inspeção  não  é  o  produto,  mas  a  
terra  e  o  processo  de produção.  Assim,  
uma  vez  credenciada,  a  propriedade  
pode  gerar vários produtos certificados, 
que irão receber um selo de qualidade. 

O crescimento da demanda, 
criando preços diferenciados 

para os produtos, e o aumento 
do mercado,  criando  a  impessoalidade  
nas  relações  entre  produtor  e  con-
sumidor,  exigiram novos mecanismos 
de garantia de qualidade. Esta é asse-
gurada pela existência  de  um  Selo  
Oficial  de  Garantia  fornecido  pelas  
associações  de  agricultura orgânica  
e  de  um  sistema  de  certificação  de  
agricultores  e  firmas,  acompanhado  
de assessoramento  técnico  e  con-
trole  fiscalizador, envolvendo  todos  
os  atores -  produtor, industrial e 
comerciante.  

Embora a certificação para os pro-
dutos orgânicos do Brasil tenha surgido 
tardiamente, esse processo tende cada 
vez mais a ser estendido para todo o 
setor agrícola, tendo em vista as cres-
centes   medidas   por   parte   dos   pa-
íses   importadores.   A   primeira   obra   
dedicada exclusivamente à produção de 
orgânicos foi elaborada em 1999, com 
o enrijecimento das legislações sobre 
sanidade, como a Lei do Bioterrorismo 
norte-americana. 

No  Brasil,  a  Instrução  Normativa  
nº  007/99  apresenta  normas  discipli-
nadoras  para  a produção, tipificação, 
processamento, envase, distribuição, 
identificação e certificação da qualidade 
de produtos orgânicos, sejam de origem 
animal ou vegetal.

O processo de certificação pode 

variar de 1 a 4 anos, dependendo do 
sistema de produção e do  mercado  
consumidor.  Para  a  exportação  os  
produtos  devem  estar  coerentes  com  
a legislação do país de destino, pois os 
aspectos que caracterizam o produto 
como orgânico não são iguais para todos 
os países.  

As  instituições  certificadoras  de-
finem  o  processo  de  certificação  de  
acordo  com  as características da região 
em que atuam, podendo ser agregados 
requerimentos específicos sempre que 
considerem as exigências legais.  

O  produto  orgânico,  ao  trazer  
este  nome  na  embalagem  juntamen-
te  com  o  selo  de  uma Instituição  
Certificadora,  mostra  ao  consumidor  
muito  mais  que  um  alimento  isento  
de substâncias nocivas à saúde, mas 
de quem se adquire aquele produto. 
Ao ser gerado dentro de um sistema 
produtivo que preservou o ambiente 
natural, o produto orgânico contribui 
para a melhor qualidade de vida não de 
um consumidor isolado, mas de toda a 
sociedade. 

No  Brasil,  a  rotulagem  ambiental  
pode  ser  feita  por  vários  órgãos  e  as-
sociações reconhecidos, como as   ONGs 
(Organizações Não Governamentais) e a 
ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas). 

Através das instituições certificado-
ras se verifica a qualidade e a origem de 
cada produto. 
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No Brasil, o mercado de produtos 
orgânicos cresce de 30% a 40% ao ano, 
movimentando mais de R$ 2 bilhões em 
2014, segundo dados do projeto Orga-
nics Brasil, desenvolvido pela Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos (ApexBrasil).

A  qualidade  dos  produtos  orgâ-
nicos  não está relacionada  apenas  à  
preocupação  com  saúde humana, mas 
à valorização do agricultor, associação 
deste com a natureza, fundamentada 
por meio da preservação dos recursos 
naturais e de formas naturais de apro-
priação deste recurso. 

O crescimento da produção orgânica 
e do mercado consumidor ocorre em 
todo o mundo. Os  maiores  mercados  
estão  situados  na  Europa  e  nos  Es-
tados  Unidos,  que  representam mais 
de 90% das receitas nesse setor. 

No Brasil, nos  últimos  cinco  anos,  
a produção de alimentos orgânicos 
passou de 40.000 para 300.000 tone-
ladas, e o faturamento desses produtos 
passou de US$ 50 milhões para US$ 300 
milhões, representando 0,5% do fatura-
mento da indústria de alimentos no país.

O  Brasil  ocupa,  atualmente,  a  se-
gunda  posição  na  América  Latina  em  
termos  de  área manejada organicamen-

te, perdendo apenas para a Argentina. 
Os Estados onde concentram 70%  da  
produção  brasileira  são  Paraná,  São  
Paulo,  Rio  Grande  do  Sul,  Minas  
Gerais  e Espírito   Santo.   A   produção   
visa   o   abastecimento   do   mercado   
interno, principalmente  com  legumes  
e  verduras,  utilizando  diferentes  ca-
nais  de  comercialização (feiras, hospi-
tais, cestas a domicílio, lojas de produtos 
naturais, supermercados).  

No mínimo,  30  tipos  de  produ-
tos  orgânicos  vêm  sendo produzidos  
no Brasil,  sendo  que  os  principais  
produtos  brasileiros  exportados  são 
café (Minas  Gerais);  cacau  (Bahia);  
soja,  açúcar mascavo,  erva-mate,  café,  
hortaliças,  banana (Paraná); suco de 
laranja, açúcar mascavo e cristal, frutas 
secas e hortaliças (São Paulo); castanha 
de caju, óleo dendê e frutas tropicais 
(Nordeste); óleo de palma e palmito 
(Pará); guaraná (Amazônia); arroz, soja 
e frutas cítricas (Rio Grande do Sul) e 
hortaliças, banana, maçã,  kiwi,  arroz  
(Santa  Catarina).  Entre  os  produtos  
orgânicos  processados,  destacam-se  
o  mel  (Minas  Gerais,  Amazônia);  
compotas  de  frutas,  café  solúvel,  
torrado  e moído  (Minas  Gerais,  São  
Paulo);  castanha  de  caju  e  acerola  

(Ceará);  hortaliças processadas (Rio 
de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul); arroz 
(Rio Grande do Sul, Santa Catarina); 
suco de laranja concentrado e extratos 
vegetais secos (São Paulo); barra de 
cereais e açúcar mascavo (Paraná) e 
guaraná em pó (Amazônia). Os pro-
dutos de origem animal ainda estão 
sendo pouco explorados por problemas 
de falta de matéria-prima orgânica e 
legislação inadequada.  

O mercado de produtos orgânicos 
além de ser um mercado de cresci-
mento recente também trabalha  com  
preços  superiores  aos  dos  alimentos  
convencionais.  O  preço   justo   que   o   
alimento   orgânico   merece,   deve  ser 
compreendido da ótica dos benefícios 
ambientais e sociais que ele gera. Visto  
o  aumento  de  produção  e  de  consumo  
de  alimentos  orgânicos,  a  importân-
cia  da compreensão da organização do 
mercado destes produtos está além dos 
princípios naturais, principalmente  se  
os  produtores  optam  pela  possibilida-
de  de  sucesso  no  ambiente econômico 
sob os princípios sustentabilidade. 

Com  base  em  uma  pesquisa  quan-
titativa  de  marketing, verificou-se que 
o mercado dos orgânicos é atraente 
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tanto para os produtores, como 
para os varejistas, o que leva a entrada 
de novos concorrentes. Esta situação 
prevê que este é um mercado de lucros 
“passageiros”, pois com a maior oferta, 
provavelmente estas margens diminui-
rão e estes produtos deverão se tornar 
mais acessíveis. Mas, os orgânicos ainda  
têm  uma  baixa  demanda  quando  
comparados  com  os  alimentos  conven-
cionais fazendo deles não competitivos 
o suficiente no mercado.

QUALIDADE CERTIFICADA

A  certificação  dos  alimentos  or-
gânicos  é  uma  forma  de  assegurar  
ao  consumidor  que  o produto  foi  
produzido  dentro  de  um  processo  
orgânico,  sem  a utilização  de  agro-
tóxicos,  respeitando  o  ambiente  e  o  
homem,  etc.

A   certificação   é   um   processo   de   
inspeção   das   propriedades agrícolas, 
realizado com uma periodicidade que 
varia de dois a seis meses, para verificar 
se o alimento orgânico está sendo culti-
vado e processado  de  acordo  com  as  
normas  de  produção  orgânicas.  O foco  
da  inspeção  não  é  o  produto,  mas  a  
terra  e  o  processo  de produção.  Assim,  
uma  vez  credenciada,  a  propriedade  
pode  gerar vários produtos certificados, 
que irão receber um selo de qualidade. 

O crescimento da demanda, 
criando preços diferenciados 

para os produtos, e o aumento 
do mercado,  criando  a  impessoalidade  
nas  relações  entre  produtor  e  con-
sumidor,  exigiram novos mecanismos 
de garantia de qualidade. Esta é asse-
gurada pela existência  de  um  Selo  
Oficial  de  Garantia  fornecido  pelas  
associações  de  agricultura orgânica  
e  de  um  sistema  de  certificação  de  
agricultores  e  firmas,  acompanhado  
de assessoramento  técnico  e  con-
trole  fiscalizador, envolvendo  todos  
os  atores -  produtor, industrial e 
comerciante.  

Embora a certificação para os pro-
dutos orgânicos do Brasil tenha surgido 
tardiamente, esse processo tende cada 
vez mais a ser estendido para todo o 
setor agrícola, tendo em vista as cres-
centes   medidas   por   parte   dos   pa-
íses   importadores.   A   primeira   obra   
dedicada exclusivamente à produção de 
orgânicos foi elaborada em 1999, com 
o enrijecimento das legislações sobre 
sanidade, como a Lei do Bioterrorismo 
norte-americana. 

No  Brasil,  a  Instrução  Normativa  
nº  007/99  apresenta  normas  discipli-
nadoras  para  a produção, tipificação, 
processamento, envase, distribuição, 
identificação e certificação da qualidade 
de produtos orgânicos, sejam de origem 
animal ou vegetal.

O processo de certificação pode 

variar de 1 a 4 anos, dependendo do 
sistema de produção e do  mercado  
consumidor.  Para  a  exportação  os  
produtos  devem  estar  coerentes  com  
a legislação do país de destino, pois os 
aspectos que caracterizam o produto 
como orgânico não são iguais para todos 
os países.  

As  instituições  certificadoras  de-
finem  o  processo  de  certificação  de  
acordo  com  as características da região 
em que atuam, podendo ser agregados 
requerimentos específicos sempre que 
considerem as exigências legais.  

O  produto  orgânico,  ao  trazer  
este  nome  na  embalagem  juntamen-
te  com  o  selo  de  uma Instituição  
Certificadora,  mostra  ao  consumidor  
muito  mais  que  um  alimento  isento  
de substâncias nocivas à saúde, mas 
de quem se adquire aquele produto. 
Ao ser gerado dentro de um sistema 
produtivo que preservou o ambiente 
natural, o produto orgânico contribui 
para a melhor qualidade de vida não de 
um consumidor isolado, mas de toda a 
sociedade. 

No  Brasil,  a  rotulagem  ambiental  
pode  ser  feita  por  vários  órgãos  e  as-
sociações reconhecidos, como as   ONGs 
(Organizações Não Governamentais) e a 
ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas). 

Através das instituições certificado-
ras se verifica a qualidade e a origem de 
cada produto. 
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rales sintéticos y sustancias radiactivas 
resultantes de la transformación de 
los alimentos. Los métodos de higie-
nización y procesamiento utilizados 
para los alimentos orgánicos tratan de 
mantener su calidad nutricional, sabor, 
olor y textura original, además de la 
apariencia natural de los alimentos.

Además, los alimentos orgánicos 
son más duraderos, ya que los fertili-
zantes nitrogenados sintéticos prohibi-
dos en la agricultura orgánica conduce 
a un aumento en el contenido de agua 
de las plantas, lo que hace que este tipo 
de alimentos más perecederos.

La agricultura y el consumo de 
productos orgánicos están en un pro-
ceso de expansión en los últimos años. 
Las ventas de alimentos orgánicos en 
Estados Unidos aumentó de aproxi-
madamente $ 11 mil millones en 
2004 a cerca de $ 27 mil millones en 

2012, según Nutrition Business Jour-
nal. En 2010, los Estados Uni-

dos superó la Unión Europea
como el mayor merca-

do de productos 
orgánicos en 
el mundo.

S e g ú n 
Organic Mo-
nitor (2010), 
f u s i o n e s  y 
adquisiciones 

l levará  a  la 
consolidación 

de este mercado 
con grandes em-

presas emergentes 
en todos los niveles 

de la cadena de sumi-
nistro.

Esta es una percepción 
que se produce a nivel mundial 

en un mercado que ya está mos-
trando tasas de crecimiento por 

encima del 20% en todo el mundo, 
haciendo que la atención a recurrir a 
la demanda de este tipo de producto, 
así como los medios para asegurar la 
distribución, calidad y certificación 
adecuada.

Según la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre Comercio y De-
sarrollo, en la actualidad hay cerca de 
dos millones de agricultores orgánicos, 
alrededor del 80% en los países en 
desarrollo además del comercio de 
productos orgánicos vender $ 60 mil 
millones de dólares anuales.

En Brasil, el mercado de productos 
orgánicos crece 30% al 40% anual, 
moviendo más de R $ 2 mil millones 
en 2014, según datos de la proyecto 
Organics Brasil, desarrollado por la 
Agencia Brasileña de Promoción de Ex-
portaciones y Inversiones (Apex-Brasil).

La calidad de los productos orgáni-
cos no sólo se relaciona con la preocu-
pación con la salud humana, pero la 
apreciación del agricultor, esta asocia-
ción con la naturaleza, con conexión a 
tierra a través de la preservación de los 
recursos naturales y las formas naturales 
de la propiedad de este recurso.

El crecimiento de la producción 
orgánica y el mercado de consumo 
que se produce en todo el mundo. Los 
mercados más grandes se encuentran 

en Europa y Estados Unidos, que 
representan más del 90% de los 
ingresos en este sector.

En Brasil, en los últimos cinco 
años, la producción de alimentos 
orgánicos ha pasado de 40.000 a 
300.000 toneladas, y la facturación 
de estos productos pasó de $ 50 
millones a $ 300 millones, lo que 
representa 0,5% de los ingresos de 
la industria alimentos en el país.

Brasil es, en la actualidad, la 
segunda posición en América Lati-
na en términos de área de manejos 
orgánicamente, perdiendo sólo a 
Argentina. Los Estados que con-
centran el 70% de la producción 
brasileña son Paraná, Sao Paulo, 
Río Grande do Sul, Minas Gerais 
y Espírito Santo. La producción 
está destinada a abastecer el mer-
cado interno, principalmente con 
verduras, utilizando diferentes 
canales de comercialización (fe-
rias, hospitales, cestas en el hogar, 
tiendas de productos naturales, 
supermercados).
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PRODUCTOS ORGÁNICOS

UN MERCADO EN 

CRECIMIENTO

Cuando se trata de alimentos 
orgánicos, la idea que viene 
a la mente es de frutas y 

hortalizas sanas, con apariencia 
y sabor natural. Pero si toda la 
comida es orgánica, ¿por qué este 
título se utiliza sólo para aquellos 
producidos sin la adición de los 
agrotóxicos?

El nombre surgió de la nece-
sidad de distinguir entre los pro-
ductos convencionales producidos 
sin la adición de fertilizantes quí-
micos y conservantes.

Al principio, el cultivo orgánico 
estaba reservado sólo para la pro-
ducción de hortalizas, pero en la 
actualidad abarca la producción de 
café, azúcar, jugos, miel, jaleas, fri-
joles, cereales, productos lácteos, 
dulces, tés y hierbas medicinales.

La agricultura orgánica es un 
proceso productivo comprometida 
con la organicidad y la sanidad de 
producción de alimentos vivos para 
garantizar la salud de los seres 
humanos, que es la razón por la que 
utiliza y desarrolla las tecnologías 
apropiadas a la realidad local del 
suelo, la topografía, el clima, el 
agua, la radiación y la biodiversidad 
en sí cada contexto, mantener la 
armonía de todos estos elementos 
entre sí y con los seres humanos. 
Este método de producción asegura 
el suministro de alimentos sanos 
orgánica, más sabroso y  una mayor 
durabilidad; no usar agrotóxicos 
preserva la calidad del agua utili-
zada para el riego y no contamina 
el suelo o las aguas subterráneas 
con sustancias químicas tóxicas; 
mediante el uso de sistema mínimo 

manejo del suelo asegu-
ra la estructura y ferti-
lidad del suelo evitando 
la erosión y degradación, 
ayudando a promover y res-
taurar la rica biodiversidad 
local; Por este conjunto de 
factores la agricultura orgánica 
permite la sostenibilidad de la agri-
cultura familiar y amplía la capacidad 
de los ecosistemas locales para proveer 
servicios ambientales a toda la comu-
nidad que la rodea, ayudando a reducir 
el calentamiento global.

Los alimentos orgánicos son no sólo 
sin agrotóxicos.

Además de ser libre de insumos arti-
ficiales como los fertilizantes químicos 
y los agrotóxicos, también deben estar 
exentos de medicamentos veterinarios, 
hormonas y antibióticos y organismos 
modificados genéticamente. Durante 
el procesamiento de los alimentos está 
prohibido el uso de las radiaciones 
ionizantes (que producen sustancias 
cancerígenas como el benceno y el 
formaldehído) y aditivos químicos sin-
téticos, tales como colorantes, aroma-
tizantes, emulsionantes, entre otros.

El término alimentos orgánicos 
tiene origen en la Agricultura Orgánica 
que en legislación brasileña de 2007, 
tiene como objetivos la propiedad 
agrícola autosuficiente en el tiempo y 
en el espacio, la maximización de los 
beneficios sociales para el agricultor, 
la minimizando de la dependencia de 
fuentes de energía no renovable en la 
producción, el suministro de productos 
sanos con alto valor nutricional, libre 
de cualquier tipo de contaminantes 
que pueda poner en peligro la salud del 
consumidor, los agricultores y el medio 

ambiente, 
el respeto a la 
integridad cul-
tural de los agricul-
tores y la preservación 
de la salud ambiental 
y humana .

Los al imentos 
orgánicos no es un 
aspecto menor o in-
ferior al convencional. 
Normalmente, este tipo 
de alimentos proviene de 
una granja orgánica en su 
etapa inicial de producción o 
de un sistema de productivo que 
no se aplica adecuadamente las 
prácticas de la agricultura orgánica.

Un alimento orgánico de cali-
dad es competitivo, sabroso y más 
saludable que la convencional.

Los alimentos orgánicos tienen 
mejor valor nutricional, porque son 
producidos en el suelo más equilibrado 
en nutrientes. Por lo tanto, son más 
ricos en minerales y fitoquímicos. 
Además, tienen una menor toxicidad, 
ya que tienen menos residuos de 
agrotóxicos y fertilizantes sintéticos, 
hormonas y medicamentos veterinarios 
utilizados en la producción animal o 
aditivos químicos, vitaminas y mine-
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productos orgánicos están en un pro-
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madamente $ 11 mil millones en 
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adecuada.
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sarrollo, en la actualidad hay cerca de 
dos millones de agricultores orgánicos, 
alrededor del 80% en los países en 
desarrollo además del comercio de 
productos orgánicos vender $ 60 mil 
millones de dólares anuales.

En Brasil, el mercado de productos 
orgánicos crece 30% al 40% anual, 
moviendo más de R $ 2 mil millones 
en 2014, según datos de la proyecto 
Organics Brasil, desarrollado por la 
Agencia Brasileña de Promoción de Ex-
portaciones y Inversiones (Apex-Brasil).

La calidad de los productos orgáni-
cos no sólo se relaciona con la preocu-
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El crecimiento de la producción 
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que se produce en todo el mundo. Los 
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en Europa y Estados Unidos, que 
representan más del 90% de los 
ingresos en este sector.

En Brasil, en los últimos cinco 
años, la producción de alimentos 
orgánicos ha pasado de 40.000 a 
300.000 toneladas, y la facturación 
de estos productos pasó de $ 50 
millones a $ 300 millones, lo que 
representa 0,5% de los ingresos de 
la industria alimentos en el país.

Brasil es, en la actualidad, la 
segunda posición en América Lati-
na en términos de área de manejos 
orgánicamente, perdiendo sólo a 
Argentina. Los Estados que con-
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