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RESUMO: O presente artigo trata-se de um estudo bibliográfico a respeito dos requisitos legais na
produção de alimentos orgânicos. Tem como objetivo contextualizar o crescimento mundial da
produção de alimentos orgânicos e a importância desses alimentos para as vidas das pessoas e
preservação do meio ambiente. Dentro de uma metodologia de pesquisa descritiva tendo como
instrumento de coleta de dados pesquisa bibliográficas em livros, artigos, sites, revistas, etc. A
pesquisa resultou no descobrimento de um crescimento na demanda por alimentos orgânicos, devido
à preocupação dos consumidores com a saúde e a natureza.A preocupação com o bem estar, saúde
e qualidade de vida tem contribuindo mundialmente para o aumento do consumo de alimentos
derivados de um cultivo natural, esse aumento é influenciado porque os alimentos orgânicos são
produzidos de forma ecologicamente sustentável, são economicamente viáveis e socialmente justos,
integrando o homem ao meio ambiente.Os alimentos orgânicos são produtos de origem vegetal e
animal que no processo de produção são livres de qualquer tipo de produtos químicos, este método
de produção contempla uma grande diversidade de produtos, envolvendo a pecuária, agricultura,
piscicultura, aquicultura, apicultura e cultivo de hortaliças frutas, dentro de cada uma dessas
atividades deve se dar atenção também o manejo do cultivo.A produção de alimentos orgânicos está
crescendo em um ritmo acelerado porque as pessoas buscam a cada dia uma alimentação que além
de atender as suas necessidades fisiológicas seja capaz de melhorar sua saúde.Países como os
Estados Unidos e o Reino Unido são os que mais se destacaram na produção de alimentos orgânicos
da América do Sul nos anos de 2002 e 2003, chegando a um crescimento na produção de 20% ao
ano. No continente Europeu quem se destacou na produção foi a Itália, além de ser a pioneira no
continente é o que comercializa metades dos produtos orgânicos internacionalmente.A produção e
consumo de alimentos orgânicos no Brasil também esta em grande crescimento, por sua vez, a
produção é bem inferior e o que a acelera é a demanda de consumo por estes alimentos, faturando
internamente apenas 10% com as vendas e ficando os 90% das vendas faturando pelo mercado
externo.
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INTRODUÇÃO 

 
 

A preocupação com o bem estar, saúde e qualidade de vida tem contribuindo 

mundialmente para o aumento do consumo de alimentos derivados de um cultivo natural, esse 

aumento é influenciado porque os alimentos orgânicos são produzidos de forma 

ecologicamente sustentável, são economicamente viáveis e socialmente justos, integrando o 

homem ao meio ambiente. 

Os alimentos orgânicos são produtos de origem vegetal e animal que no processo de 

produção são livres de qualquer tipo de produtos químicos, este método de produção 

contempla uma grande diversidade de produtos, envolvendo a pecuária, agricultura, 

piscicultura, aquicultura, apicultura e cultivo de hortaliças frutas, dentro de cada uma dessas 

atividades deve se dar atenção também o manejo do cultivo. 

A produção de alimentos orgânicos está crescendo em um ritmo acelerado porque as 

pessoas buscam a cada dia uma alimentação que além de atender as suas necessidades 

fisiológicas seja capaz de melhorar sua saúde. 

Países como os Estados Unidos e o Reino Unido são os que mais se destacaram na 

produção de alimentos orgânicos da América do Sul nos anos de 2002 e 2003, chegando a um 

crescimento na produção de 20% ao ano. No continente Europeu quem se destacou na 

produção foi a Itália, além de ser a pioneira no continente é o que comercializa metades dos 

produtos orgânicos internacionalmente. 

A produção e consumo de alimentos orgânicos no Brasil também esta em grande 

crescimento, por sua vez, a produção é bem inferior e o que a acelera é a demanda de 

consumo por estes alimentos, faturando internamente apenas 10% com as vendas e ficando os 

90% das vendas faturando pelo mercado externo. 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

Para adquirir as respostas e dá o suporte a elas, o pesquisador tem que estar 

embasado numa rígida pesquisa científica. Oliveira (2007, p.64) argumenta que “é através da 

realização da pesquisa que se chega a produzir novos conhecimentos ou aprofundar tudo que 

já foi construído em termos de avanços científicos e tecnológicos”. Por sua vez, Minayo 

(2009) entende a pesquisa como a atividade básica da ciência que responde as indagações e 

contribui para a construção da realidade, sendo ela alimentadora da atividade de ensino e a 

que atualiza a realidade do mundo. 
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A presente pesquisa é de caráter descritivo, onde trará em seu contexto a descrição do 

conceito histórico, o crescimento da produção e consumo de alimentos orgânicos. De acordo 

com Oliveira (2007, p. 67) a pesquisa descritiva tem como finalidade descobrir e observar 

fenômenos, procurando descreve-los, classifica-los e interpreta-los. Sendo que “descrever é 

narrar o que acontece. Explicar é dizer por que acontece”. Para Gil (2010) o objetivo 

primordial da pesquisa descritiva é descrever características de um grupo ou população 

podendo ser: estado de saúde física ou mental, nível de escolaridade, nível de idade, sexo, 

nível de renda, procedência etc. 

A presente pesquisa terá abordagem qualitativa, que de acordo com Oliveira (2007, p. 

60) a “pesquisa qualitativa pode ser caraterizada como sendo o estudo detalhado de um 

determinado fato, objeto, grupo de pessoas ou ator social e fenômenos da realidade”. Por sua 

vez Minayo (2009, p. 21) compreende que a pesquisa qualitativa ocupa-se das ciências sociais 

com uma realidade que não pode ser quantitativa. “ela trabalha com o universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes”. 

A presente pesquisa sobre o crescimento da produção de alimentos é dada através de 

pesquisa bibliográficas, em sites, livros, revistas e artigos. Para Gil (2010, p. 50) a pesquisa 

bibliográfica “é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de 

livros e artigos científicos”, onde através da mesma, o investigador terá uma gama de 

conhecimento mais amplo sobre o assunto que deseja pesquisar. Para Oliveira (2007) a 

pesquisa bibliográfica tem como principal finalidade por o pesquisador em contato direto com 

obras, artigos, documentos que trará do tema estudado. 

 

Conceitos de Alimentos Orgânicos e sua Importância 

 

A partir da revolução industrial no século XVIII houve o desencadeamento da 

agricultura industrializada provocando aumento significativo na produção agrícola e grandes 

prejuízos sociais e ambientais devido ao uso de agrotóxicos e pesadas adubações minerais 

ocasionando na poluição dos alimentos e meio ambiente. (ASSIS et al, 1995, Apud 

MIYASAKA; NAKAMURA, 1989). 

Santos e Monteiro, (2004, p. 81) argumentam que “o sistema de produção orgânica 

visa à produção de alimentos ecologicamente sustentável, economicamente viável e 

socialmente justa, capaz de integrar o homem ao meio ambiente”. 

Os problemas originários ao meio ambiente e a saúde das pessoas através do uso de 

agrotóxicos na produção agrícola, possibilita o surgimento de produções alternativas de 
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alimentos sem o uso de agrotóxicos em nenhum dos processos de produção, denominado de 

alimentos orgânicos. 

Segundo Santos e Monteiro (2004, p, 82) argumenta que: 

 

O principio mínimo que deve ser seguindo conforme os regulamentos da condex 

alimentarius que define a agricultura orgânica como um sistema de produção 

integrada o qual promove e realça agrossistema saudáveis, incluindo biodiversidade, 

ciclos biológicos do solo. Este sistema enfatiza o uso de práticas de administração 

que adotem preferencialmente o uso de baixa qualidade de insumo, levando em 

conta condições regionais requerem sistemas adaptados localmente.   

 

De acordo com o Jornal da Lapa de (1991) que se encontra no artigo de Santos e 

Monteiro (1995) agricultura orgânica substitui todos os produtos químico pelos produtos 

naturais na produção. Deste modo, o produtor contribui tanto para a saúde dos consumidores 

como a preservação da natureza. Por sua vez, Jornal do Bairro da Pompéia que se encontra no 

mesmo artigo, fala sobre a importância da produção de alimentos orgânicos para a natureza, 

sendo uma produção que não agride o meio ambiente mantendo o solo totalmente inalterado. 

 

Conceito Histórico na Produção Orgânica  

 

O conceito histórico da agricultura orgânica tem seu principio na década de 20, 

através de um trabalho do pesquisador inglês Albert Howard. Sua pesquisa foi publicada 

posteriormente em 1940 em um livro titulado “um testemunho agrícola”, que trazia em seu 

contexto as práticas agrícolas de camponeses da índia que realizavam somente compostagem 

e adubação orgânica na produção de alimentos. (ORMOND et al 2002). 

A partir da década de 60 inicia fortemente a agricultura orgânica, devido o foco 

voltado as questões de saúde da população e cuidados ao meio ambiente. Quando empresários 

produtores e consumidores começam a dar mais ênfase o quanto os produtos químicos 

poderiam causar sérios problemas à vida socioambiental. (SANTOS; MONTEIRO, 2004). 

 

Com o crescimento da consciência de preservação ecológica e a busca por alimentos 

cada vez mais saudáveis, houve a expansão da clientela dos produtos orgânicos e, na 

década de 80 organizaram muitas das cooperativas de produção e consumo de 

produtos naturais hoje em atividade, bem como os restaurantes dedicados a esse tipo 

de alimentação (ORMOND et al 2002, p.09). 

 

 

A grande alavancagem da agricultura orgânica inicia nos anos 90 que seguiu 

crescendo posteriormente. Deste-a isso principalmente pelo fato de grande parcela de 
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consumidores conscientizaram o “quanto o efeito adverso que os resíduos de produtos 

químicos podem causar a saúde”. . (SANTOS; MONTEIRO, 2004, p. 81). 

Assis et al (1995) enfatiza como fator importante para a alavancagem de alimentos 

orgânicos é a conscientização cada vez maior da população, que está preocupada com os 

problemas ecológicos e os malefícios da agroquímica. Por isso, esta ocasionando um 

crescente número de consumidores demandando produtos orgânicos para consumir. 

 

Produção de Alimentos Orgânicos 

 

A produção de alimento de orgânico se caracteriza na relação de solo e seus 

minerais, estes minerais são microrganismo presente no solo e na matéria orgânica utilizado 

para adubação que possuem a finalidade de enriquecerem a terra para o plantio, Brasil (2007, 

p. 14) define orgânico como “produtos de origem vegetal ou animal que estão livres de 

agrotóxicos ou qualquer outro tipo de produtos químicos, pois estes são substituído por 

práticas culturais que buscam estabelecer o equilíbrio ecológico do sistema agrícola”. 

Segundo Ormond et al (2002) a produção orgânica contempla diversas áreas de 

produção dentro do campo, envolvendo pecuária, agricultura, piscicultura, aquicultura, 

apicultura e cultivo de hortaliças frutas, dentro de cada uma dessas atividades deve se dar 

atenção também o manejo do cultivo. Na agricultura e cultivo de hortaliças e frutas o processo 

de plantio, adubação do solo, cuidado com o combate de pragas/insetos e sua colheita, devem 

ser totalmente orgânico a base de restos de vegetais e animais, já no manejo da pecuária, 

piscicultura e aquicultura a atenção está na alimentação e no combate de possíveis doenças 

destes animais para que o processo seja totalmente orgânico, e por último o cultivo da 

apicultura que a atenção deve estar voltada ao ambiente que este tipo de produção está 

inserido. 

Segundo o MAPA (2011) o sistema orgânico contempla a produção de espécies de 

vegetais e animais, e só podem ser definidos orgânicos os produtos que tem em sua origem 

um cultivo totalmente livre de agrotóxicos, de adubos químicos e outras substâncias toxicas e 

sistêmicas, o alimento produzido isento destes agrotóxicos mas através de compostagens de 

adubação orgânica são alimentos considerados saudáveis, nutritivos e com mais qualidade de 

produção, além disso este cultivo através de compostagem de esterco evidenciam maior 

enriquecimento caracterizando uma agricultura sustentável fertilizadora do solo. 

 

Consumo de Alimentos Orgânicos 
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Quando se fala em comer saudável implica em uma alimentação através de legumes, 

verduras e frutas, pois são alimentos ricos em diversas nutrientes que apenas contribuiu para 

saúde humana, mas quando pensamos em uma alimentação voltada a alimentos ricos em 

nutrientes, não devemos focar apenas em furtas, verduras e legumes, pois uma alimentação 

saudável não feita apenas deste alimentos, o que deve-se pensar é qual a origem desse 

alimento e qual sua prática de produção, pois atualmente os alimentos são classificados em 

dois grupos; em alimentos orgânicos derivado de uma produção orgânica e transgênicos 

derivados de uma produção convencional, diferente dos alimento orgânicos os transgênicos 

possuem compostos químicos que em longo prazo fazem um mal à saúde humana. 

(CLEMENTIN, 2014). 

Smith et al (1993) e Kumpulainen (2001) contextualizam que quando o consumidor 

passou a ter conhecimento da diferença de uma alimentação orgânica e não orgânica, houve 

então um aumento na procura de alimentos orgânicos, este aumento refletiu um crescimento 

na produção de orgânicos, pois atualmente o consumidor opta por uma alimentação saudável 

que não prejudique sua saúde. 

Rodrigues et al (2009) descreve que o consumidor vem demonstrando interesse nas 

práticas agrícolas utilizadas na produção de alimentos, este interesse é gerado por uma 

preocupação com meio ambiente e mais ainda com a saúde, onde muitas vezes o consumidor 

ingere alimentos de uma agricultura convencional sem saber, com isto o padrão de consumo 

vem se alterando na busca por uma alimentação mais saudável e por tratamentos de cultivo 

mais ecológicos, o autor descreve que a preocupação com a saúde vem se destacando com 

critérios na hora de comprar, sendo assim o consumidor começa a optar por uma alimentação 

de qualidade e de preocupações ambientais. 

Para Clementin, (2014) o consumo de alimento orgânico no Brasil está em continuo 

crescimento, graças a produção orgânica de açúcar, soja, café, óleos, amêndoas, mel e frutas, 

de acordo Instituto Biodinâmico (IBD) o Brasil possui quase 1 milhão de hectares de 

produção orgânica, entre estes 95% são produtores de pequeno e médio porte, exceto o 

açúcar, que é fabricado apenas por usinas, o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 

conceitua que no mundo arrecada 50 bilhões de dólares com alimentos orgânicos, já no Brasil 

se tem uma arrecadação de 150 milhões de dólares. 

Cerveira & Castro (1999) enfatizam que um a alimentação orgânica possibilita 

benefícios a saúde, pois são alimentos livres de agrotóxicos descendente de uma agricultura 
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sustentável, que protegem tanto o agricultor como o consumidor além de ser um método de 

agricultura que zela pela preservação do meio ambiente e pelo produto limpo. 

O autor sustenta que ao optar pelo produto orgânico o consumidor estará 

demonstrando interesse pela sua saúde e pelo meio ambiente, pois são produtos livre de 

agrotóxicos, que causam redução no risco de erosões, maior retenção de agua no solo, 

aumento na quantidade de predadores de pragas e são produtos mais resistentes do que os 

produzidos na agricultura convencional. 

Assis e Romeiro (2002) afirmam que a agricultara está voltando ao passado e a 

prática agrícola moderna está começando a perder forças, enquanto a prática agrícola 

alternativa começa a apresentar grande potência, a ocasião por isto estar acorrendo está ligada 

a conscientização do consumir, do produtor e associações que presam pelo saúde e o meio 

ambiente, atualmente o consumidor está optando por uma alimentação mais saudável e tanto o 

consumidor e mais ainda o produtor estão propondo alternativas sustentáveis que maximizem 

a preservação do campo de produção, alinhado a isto está a busca por redução dos custos na 

produção, a autor defende que a introdução da agricultura orgânica é o meio mais viável para 

concretização destes objetivos, pois se caracteriza como uma agricultura sustentável. 

 

Crescente Produção Mundialmente de Alimentos Orgânicos  

  

A produção e a demanda por alimentos orgânicos esta cada vez mais crescendo nos 

países de todo o mundo.  Yussefi e Willer (2003) apud Guivant (2003) argumentam o 

crescimento mundialmente do mercado de produtos orgânicos que anualmente movimenta 

cerca de US$ 23,5 bilhões de dólares e tem uma expectativa de aumenta 20% ao ano. Sendo o 

reino unido e os EUA os mercados que mais cresceram nos dois últimos anos. 

Ainda segundo o autor o mercado norte-americano movimentou em 2002 cerca de 11 

bilhões de dólares e cresce anualmente de 15 a 20% ao ano. A Europa é possuidora de mais 

da metade dos produtos comercializados internacionalmente e não mostra tendência de 

saturação no mercado. 

Santos e Monteira (2004, p. 86) na agricultura orgânica do continente europeu, são 

ocupados cerca de 51 milhões de hectares e produzidos em 175 mil propriedades. Sendo a 

país Italiano o pioneiro na produção de alimentos orgânicos da união Europeia, tanto em 

termo de área cultivada como em numero de produtores.  
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No mercado mundial de alimentos orgânicos estima se um faturamento de 20 

bilhões, e até 2005 deverá atingir a cifra de US$ 100 bilhões. Em torno de 100 

países já produzem estes produtos em quantidades comerciais, tendo um 

crescimento médio de 30% a ano. A Alemanha determinou que até 2005 toda a 

alimentação infantil seja convertida para orgânica, e previsões apontam para um 

investimento da participação dos alimentos ecológicos situado entre 5% e 10% do 

total de alimentos consumidos (SCHULTZ, 2001, p.02) 

 

 

De acordo com a Farm Verefiede Organic (FVO) que é uma certificadora Européia 

instalada no nordeste do Brasil. Apresenta dados que a agricultura orgânica Brasileira cresce a 

cerca de 20 a 50% ano, tendo um crescente montante de 40 milhões em vendas. Por sua vez, 

50% dos produtos vendidos são oriundos do mercado externo. Estima-se que apenas 10% de 

todo o faturamento é oriundo do mercado interno do total de faturamento de 150 a 200 

milhões RS$. (SCHULTZ, 2001, p.02). 

 

Certificados de Produtos Orgânicos e Requisitos Legais 

 

Para que produtores tornem-se um agricultor de produtos orgânicos, são submetidos 

a um rigoroso processo de investigação tantos das condições do ambiente como também das 

fontes potencialidades para a produção. (SANTOS; MONTEIRO 2004). 

Ainda segundos os autores consideram aspectos importantes como: 

 

Não uso de adubos químicos e agrotóxicos nos últimos dois anos, a existência de 

barreias vegetais quanto há vizinhos que praticam a agricultura convencional, a 

qualidade da agua a ser utilizada na irrigação e na lavagem de produtos, as 

condições de trabalho e da vida de trabalhadores, o comprimento da legislação 

sanitária e a existência de lixo espalhado pelo o estabelecimento (SANTOS; 

MONTEIRO 2004, p. 82). 

 

 

Ainda segundo os autores o produtor assina um contrato com uma certificadora que 

fara constantemente a fiscalização da sua produção. O produtor deverá respeitar “as normas 

durante toda a etapa de produção, desde a preparação do solo a embalagem de alimentos, 

sempre preservando os recursos naturais”. 

A certificação de produtos orgânicos é um fator que visa maior credibilidade e 

transparência que o produtor pode utilizar ao seu favor na conquista de mais consumidores 

(CAMPANHOLA; VALARINI, 2001). 

FIGURA 1 - Principais selos de certificação usados em produtos orgânicos. 
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Fonte: Santos e Monteiro (2004, p. 82). 

 

Para Santos e Monteiro (2004, 82) o selo de certificação de alimentos orgânicos 

garante ao consumidor que os produtos que iriar adquirir é totalmente isento de contaminação 

química, assegurando que tais “é resultante de uma agricultura capaz de assegurar uma boa 

qualidade ao alimento, ao homem e ao meio ambiente”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

De acordo com a pesquisa concluímos que o consumo de alimentos vem se 

alterando, como citado no texto o que era antigo está virando moda pois a agricultura está 

voltando ao passado. No início o cultivo de alimentos era de forma natura a base de produtos 

naturais derivados da terra, com a modernização houve um avanço nas práticas de produção e 

foi ai que entraram os ingredientes químicos que proporcionaram mais agilidade ao processo 

produtivo, acompanhado desta agilidade veio os efeitos causados por este produtos químicos, 

que foi a contaminação da terra e do próprio alimento. 

Com base nestes consequências os países começaram a se preocupar com a saúde 

humana e a saúde terra, em consonância com estas preocupações veio a procura por 

alternativas de produção que não agredisse ao meio ambiente e saúde humana, conclui então 

que a agricultura orgânica é a chave para esta resposta, sendo que esta alternativa de produção 

além de não prejudicar o meio ambiente e a saúde humana é considerada uma agricultara 

sustentável que produz os mesmo produtos que a agricultura convencional mas devolve aos 
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alimentos e a terra seus nutrientes de forma equilibrada a proporcionar melhor qualidade ao 

alimento e melhor preservação da área de plantio. 

Esta conscientização em consumir alimentos derivados de uma produção orgânica 

gerou alta na demanda de produtos dessa natureza, em consequência houve um crescimento 

na produção deste alimentos. Influenciados pela demanda houve um grande crescimento de 

produtores de uma agricultura alternativa trazendo benefício a sociedade e meio ambiente. 
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