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RESUMO 

A agricultura orgânica é um sistema de produção que evita ou exclui amplamente o 

uso de fertilizantes, praguicidas, reguladores de crescimento e aditivos para a 

alimentação animal compostos sinteticamente. Tanto quanto possível, os sistemas 

de agricultura orgânica baseiam-se na rotação de culturas. 

Os riscos alimentares promovidos pelos produtos convencionais e malefícios 

causados pelos agrotóxicos, às dúvidas com relação aos organismos geneticamente 

modificados, o aparecimento de doenças, vêm despertando interesse a grande parte 

da população mundial. 

Embora a busca por uma alimentação mais saudável venha sendo orientada por 

conhecimentos científicos relacionados à saúde do ser humano e do planeta, seu 

consumo efetivo, ainda, permanece restrito às parcelas populacionais de nível 

socioeconômico mais elevado. 
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INTRODUÇÃO 

Produto orgânico é um alimento sadio, limpo, cultivado sem agrotóxico e sem 

fertilizantes químicos.  Eles provem de sistemas agrícolas baseados em processos 

naturais, que não agridem a natureza e mantem a vida do solo intacta. A agricultura 

orgânica é o modo verdadeiramente cientifico e respeitoso de produzir alimentos 

saudáveis e assegurar a integridade do meio ambiente. 

 

 

1 ORGÂNICOS 

A técnica usada para se obter o produto orgânico inclui emprego de compostagem, 

da adubação verde, o manejo orgânico do solo, da diversidade de culturas que 

garantem a mais alta qualidade biológica dos alimentos. 

O Sistema orgânico prevê uma visão holística da propriedade de produção vegetal e 

animal. 

Não permitindo o uso de: Agrotóxicos, químicos, hormônio, transgênica restrição de 

uso de adubos químicos, conservação de recursos naturais, bem-estar animal. 

 O produto é completamente diferente do produto da agricultura convencional que 

emprega grandes doses de inseticidas, fungicidas, herbicidas e adubos químicos 

altamente solúveis. 

Esses agroquímicos fazem com que os alimentos tenham baixo valor nutricional e 

em sua toxidade pode estar a causa de muitas doenças. Esses agroquímicos 

contaminam e poluem o ambiente. 

 

 

2 MERCADO BRASILEIRO 

 

Há uma confusão mercadológica intencional e não-intencional entre o produto 

Verde, agroecológicos, caipira e colonial. 

Produtos orgânicos tem normatização oficial do MAPA, já os outros não. 

 Produtos ecológicos, biodinâmicos, naturais, regenerativos, biológicos, 

agroecológios = ORGÂNICOS. 
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Seus processos de produção, industrialização, armazenamento, transporte, e 

comercialização são regidos pela LEI 10831/2003. 

 No Brasil o processo de produção de orgânicos é lento. 

Embora o país seja o 5º colocado em área destinada não existem produtos 

suficientes para atender a todos os consumidores e com preços acessíveis. A 

produção ainda é pequena no PR, a demanda tem sido muito grande tornando o 

produto mais caro. 

Uma das saídas é comprar diretamente do produtor em feiras de produtores. 

Atualmente no PR existem 70 feiras só com produtos orgânicos, o que torna 30% no 

máximo 50 % mais caros que os produtos convencionais. 

Em 2006 haviam 90 mil estabelecimentos orgânicos, porém somente 6% (5000) 

eram certificados. 

 Hoje estima-se que sejam 14 mil certificados em 200 mil estabelecimentos 

orgânicos. 

90% da produção brasileira é exportada. 

Normalmente a produtividade no sistema orgânico cai muito. 

Ex: A produção de leite cai 33% por vaca, no entanto o valor do leite orgânico pode 

ter um valor 50% maior que o tradicional. 

Ex: O boi orgânico acresce 10 a 18% no valor por arroba, do que o tradicional. 

A produção anual de alimentos orgânicos no Paraná é de 140 mil toneladas, sendo 

terceiro estado do país com maior produção, de acordo com o Instituto Paranaense 

de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), ficando atrás somente de RS e 

SP. 

O setor de hortaliças orgânicas cresce anualmente de 20% a 30%, mais de 80% de 

toda esta produção vem de pequenas propriedades - atualmente, são sete mil 

agricultores familiares no estado e cada propriedade possui cerca de 2.4 hectares 

cada.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o presente trabalho, conclui-se que alimentos orgânicos são mais do que um 

produto sem agrotóxicos, mais é o resultado de uma produção agrícola, que maneja 

o solo para equilibrá-lo, para esse tipo de produção, visando a qualidade do 

alimento. 

Os alimentos orgânicos vêm crescendo no Brasil de forma rápida, devido aos 

brasileiros aprovarem a ideia de ter em sua mesa um alimento saudável e que ainda 

não prejudique ao meio ambiente. 

O clima no Brasil é considerado propício para o cultivo de alimentos orgânicos, pois 

se é possível produzir o ano todo. 

Apesar do crescimento na comercialização de alimentos orgânicos, muitas 

pessoas ainda não têm acesso aos orgânicos, muitas vezes por seu preço ser mais 

elevado do que de outros alimentos, outras porque não tem conhecimento de seus 

benefícios a saúde, ou até mesmo não conhece esse cultivo de alimentos que são 

comercializados in natura, certificados e inspecionados, inspirando segurança ao 

consumidor. 
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