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RESUMO

A situação alimentar  e  nutricional  da população,  no âmbito  nacional  ou mundial, 

caracteriza-se  por  uma  alimentação  não  saudável,  pois  se  tem  demonstrado  o 

consumo excessivo de alimentos com alto teor de gorduras e carboidratos, e baixa 

quantidade  de  fibras,  é  em  grande  parte  responsável  pelo  excesso  de  peso, 

aumentando os fatores de riscos para as doenças crônicas não-transmissíveis  − 

DCNT, assim como, os riscos alimentares promovidos pelos produtos convencionais 

e malefícios causados pelos agrotóxicos, as duvidas com relação aos organismos 

geneticamente  modificados  e  o  aparecimento  de  doenças,  vem  aumentando  a 

procura por alimentos orgânicos onde os mesmos excluem amplamente o uso de 

fertilizantes,  reguladores  de  crescimento  e  aditivos,  baseando-se  em  processos 

naturais.
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INTRODUÇÃO 

A  opção  por  alimentos  mais  nutritivos,  provenientes  de  sistemas  de 

produção  mais  saudáveis  como  os  métodos  orgânicos  de  produção,  é  uma 

tendencia que vem se fortalecendo. A agricultura orgânica nada mais é do que um 

sistema de produção agrícola  que engloba praticas alternativas  de produção em 

relação a agricultura convencional, excluindo o uso de agrotóxicos. Seu objetivo é 

manter a fertilidade do solo e sanidade geral das plantas e animais pela adubação 

orgânica.  Esse  mercado  de  produtos  orgânicos  vem  se  consolidando  a  nível 

mundial.

1 ORGÂNICOS

 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 alta  toxidade podendo estar ai a causa de muitas doenças.

A agricultura e o consumo de produtos orgânicos estão em um processo de 

expansão nos últimos anos e especialistas do setor estão prevendo crescimento de 

9 por cento ou mais (OTA, 2012).

Um pouco mais preocupado com a saúde e com o aumento da divulgação 

de pesquisas que dão conta dos malefícios dos defensivos agrícolas, o consumidor 

passa a prestar mais atenção na alimentação.

Os orgânicos oferecem 30% menos riscos de intoxicação por agrotóxicos 

que  os  alimentos  da  agricultura  tradicional.  A  produção  orgânica  exige  maior 

envolvimento  de  mão  de  obra.  O  consumidor  de  produtos  orgânicos  passa  a 



contribuir para o fortalecimento e a viabilidade da agricultura familiar. Ao adquirir o 

alimento orgânico, o consumidor contribui para a promoção da sua saúde, para a 

qualidade de vida das futuras gerações e para a preservação dos ecossistemas 

naturais.

2 MERCADO BRASILEIRO 

O  Brasil  ocupa,  atualmente,  a  segunda  posição  na  América  Latina  em 

termos de área manejada organicamente, perdendo apenas para a Argentina. No 

Brasil, nos últimos cinco anos, a produção de alimentos orgânicos passou de 40.000 

para 300.000 toneladas.

Wilkins e Hillers (1994) consideram que o consumo de alimentos orgânicos 

ainda não é tão representativo.Em 2015, a agricultura orgânica movimentou R$ 2,5 

bilhões e espera crescer 30% neste ano. Isto acontece porque cada vez mais o 

consumidor  tem  buscado  produtos  saudáveis  e  está  à  procura  de  alimentos 

produzidos de forma ecológica.  O Brasil  está  se  consolidando como um grande 

produtor e exportador  de alimentos orgânicos,  com mais de 15 mil  propriedades 

certificadas  e  em  processo  de  transição  –  75%  pertencentes  a  agricultores 

familiares. 

O apoio à produção orgânica está presente em diversas ações do governo 

brasileiro, que oferece linhas de financiamento especiais para o setor e incentiva 

projetos de transição de lavouras tradicionais para a produção orgânica. Para este 

mercado possa ter uma vantagem competitiva é preciso que ele seja certificado.

A  certificação  tem  grande  importância  estratégica  para  o  mercado  de 

orgânicos,  pois  além de permitir  ao agricultor  orgânico diferenciar  seu produto e 

obter  melhor  lucro,  protege  os  consumidores  de  possíveis  fraudes.  O  selo  de 



certificação é fundamental para o processo de comercialização, onde são usadas 

estratégias de marketing específicas para o desenvolvimento deste mercado. Já que 

na  mente  das  pessoas  os  produtos  orgânicos  são  caros,  mas  na  verdade  são 

produtos que possuem valores agregados.

Muitos dos principais problemas de saúde estão associados hoje à pressão 

da vida moderna e a alimentação de baixa qualidade. De acordo com levantamento 

do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  (IBGE).A  alimentação  de  má 

qualidade  afeta  com  maior  intensidade  crianças,  idosos  e  os  grupos 

socioeconômicos mais vulneráveis da população 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o presente artigo, 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.

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.



Uma alimentação saudável proporciona qualidade de vida, pois faz nosso 

corpo  funcionar  adequadamente  respondendo  a  todas  as  funções  e  é  uma das 

melhores formas de prevenção para qualquer doença.
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