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À SMEA

É importante registrar que as sementes melhoradas 
por Borlaug, promoveram a disruptura tecnológica 
no campo. As sementes, aliadas ao calcário; 
f e r t i l i z a n t e s ;  a g r o t ó x i c o s ;  m á q u i n a s  e 
equipamentos, bem como ao incessante e 
competente trabalho de campo de prossionais 
altamente competentes, tornaram o agro brasileiro 
líder do mundo tropical na produção de alimentos; 
bra; bioenergia e madeira.

Em contrapartida, no que diz respeito aos alimentos 
ditos orgânicos, cabem as seguintes considerações:

O alimento convencionalmente produzido, tornou-
se abundante e mais barato, por meio da Revolução 
Verde, iniciada pelo Engenheiro Agrônomo norte-
americano Norman Borlaug (Nobel da Paz, 1970), 
alicerçada no melhoramento genético e, não, nos 
agrotóxicos, como querem fazer a sociedade 
acreditar.

O alimento convencional não é um vilão 
contaminado com agrotóxico – este é, apenas, uma 
das ferramentas usadas para aumentar a produção 
e a produtividade. Por outro lado, o agrotóxico não é 
nenhum mocinho, porque, se mal utilizado, poderá 
trazer consequências ao meio ambiente e à saúde 
das pessoas, principalmente aquelas que o 
manuseiam. Por causa disso, deve ser usado sob 
rigorosa orientação técnica de prossionais 
habilitados, à semelhança do que acontece com 
os medicamentos humanos.

Ÿ Alimento orgânico de verdade é regulamentado, 
exige criterioso sistema de produção que 
ultrapassa os limites empresariais, constituindo-
se, praticamente, em ideal de vida, tornando-se, 
por conseguinte, mais caro do que o alimento 
convencional. 

Comentários Finais

Ÿ Torna-se, então, oportuno registrar que o 
alimento orgânico não é um mocinho ingênuo e 
inofensivo, pois se usado sem os cuidados 
ne ce s sá r i o s ,  pode rá ,  a  e xemp lo  do s 
convencionais, causar danos à saúde dos 
consumidores.

Ÿ Não existe orgânico, apenas e tão somente, por 
causa de uma plaquinha, colocada na barraca 
da feira ou na gôndola do supermercado.

Considerando a necessidade das pessoas se 
alimentarem bem, tanto com produto convencional 
quanto orgânico, deve-se proceder como outros 
países, isto é, exigir a comprovação de que os 
alimentos à venda foram produzidos com boas 
práticas agrícolas e sob Responsabilidade Técnica 
de prossionais habilitados.

Se assim forem produzidos, ambos serão seguros. 
O consumidor precisa exigir a comprovação, por 
parte de seu fornecedor de alimentos. É seu 
direito e seu dever para viver bem!

Histórico e Realidade Atual

Ÿ Os , usados, às vezes, na produção biodefensivos
de orgânicos, são legalmente considerados 
agrotóxicos.

Introdução

No Brasil, uma das polêmicas diz respeito ao 
alimento saudável, diga-se Convencional versus 
Orgânico, lembrando que alimentar-se bem, com 
produto convencional, ou orgânico é, antes de tudo, 
exigir e constatar o emprego de boas práticas 
agrícolas, em seu processo produtivo.
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NEM MOCINHOS, NEM VILÕES
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