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O Boletim Informativo I tratou do percentual de aquisição de alimentos provenientes da Agricultura
Familiar e seus benefícios na Alimentação Escolar na interface do PNAE.
O Boletim Informativo II traz informações sobre o percentual de aquisição de alimentos orgânicos
e seus benefícios na Alimentação Escolar na interface do PNAE.
No Brasil 34,8% do total de municípios, compraram alimentos orgânicos em 2011. Destes, os
estados que apresentaram um maior percentual de compras foram: Amazonas (59,6%), Santa
Catarina (49%), Paraíba (47,6%) e Maranhão (44,1%). Os menores percentuais encontrados foram
nos seguintes estados: Rio de Janeiro (20,7%), São Paulo (20,5%), Sergipe (18,3%) e Amapá
(18,2%).
O gráfico 1 apresenta o panorama no Brasil em 2011 da compra de alimentos orgânicos para a
alimentação escolar em percentual por região.
Gráfico 1: Panorama do Brasil classificado por região.
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O QUE SÃO ALIMENTOS ORGÂNICOS?

Alimentos Orgânicos são aqueles que utilizam em todo o seu processo de produção técnicas
que respeitem o meio ambiente e visem a qualidade do alimento produzido. No seu processo
produtivo não são utilizados agrotóxicos ou qualquer tipo de produto que possa vir a causar
algum dano à saúde dos consumidores.

BENEFICIOS DA COMPRA DE PRODUTOS ORGÂNICOS:
Benefícios para os Escolares:


Fornecimento de uma alimentação adequada;



Ingestão de alimentos sem resíduos de agrotóxicos;



Ingestão de alimentos com maiores fatores de nutrientes. (AZEVEDO,2006)

Benefícios para a Comunidade:
 Propicia a conservação do meio ambiente, evitando a poluição do solo, água e ar;
 Estimula os agricultores á produção, aumentando a oferta de produtos no mercado;
 Demanda mais mão de obra para as atividades, gerando mais postos de trabalho e/ou
emprego e melhorando a renda da comunidade local.
Benefícios para os Agricultores:
 Evitam a exposição dos agricultores e familiares a substancias tóxicas;
 Incentivam a diversificação da produção agrícola;
 Possibilita a efetivação da segurança alimentar do agricultor e sua família;
 Possibilita uma remuneração mais justa.
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SISTEMA DE PRODUÇÃO ORGÂNICO:
A lei Federal nº10.831/2003, define o que é um SISTEMA ORGÂNICO DE PRODUÇÃO,
seja ele de produção agrícola ou pecuária; define o que é um PRODUTO ORGÂNICO, seja
ele comercializado in natura ou processado; e as FORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO destes
produtos, seja pela venda direta ao consumidor, para o mercado nacional ou mercado
internacional. Na produção orgânica não é permitido o uso de fertilizantes sintéticos
solúveis, agrotóxicos e transgênicos.

COMO TRANSFORMAR O SISTEMA DE PRODUÇÃO CONVENCIONAL EM ORGÂNICO?
Para realizar a conversão de um sistema de produção convencional para orgânico são
necessárias alterações na propriedade. Essas alterações são referentes não somente aos
insumos utilizados na produção mas também no manejo adotado, no desenho das áreas
produtivas e diferentes espaços da propriedade e principalmente na conservação e/ou
formação de áreas com formações vegetais nativas, que proporcionarão o incremento da
biodiversidade na propriedade e a formação de espaços para o desenvolvimento e abrigo de
insetos e outros organismos benéficos, que atuarão, por exemplo, no controle de insetos e
pragas.
Este período de transição leva em média 3 anos, podendo ser reduzido ou estendido de
acordo com a situação de cada propriedade.
A introdução de técnicas de rotação e consorciação de culturas, bem como a redução
sistemática da dependência de insumos externos à propriedade tem papel fundamental
para o agricultor conseguir bons resultados tanto na fase de transição como após a
conversão da produção para orgânica.
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COMO OBTER A CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO ORGÂNICA?
Para a certificação de propriedades e/ou produção orgânica existem 3 formas: 1) Certificação por
auditoria; 2) Certificação participativa ; e 3) Por organismos de controle social.
•

•

•

1- Certificação por Auditoria: Esse tipo de certificação é realizada por empresa certificadora
acreditada pelo INMETRO e registrada junto ao Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento, que será realizado o controle do setor. Estas empresas ficam responsáveis
pela emissão dos certificados que garantem a qualidade orgânica dos produtos, válidos para
o mercado nacional e os internacionais cujo o Brasil possua acordo de equivalência.
2- Certificação Participativa: Certificação com base no controle social. Os produtores devem
estar organizados em uma entidade jurídica sobre o controle dos mesmos, deve estar
registrada junto ao Ministério da Agricultura, que fará o controle do setor. Esta entidade
legalmente constituída será responsável pela emissão dos documentos de garantia da
qualidade orgânica dos produtos, válido para o mercado nacional.
3- Organização de Controle Social (OCS): Esta modalidade de certificação visa proporcionar
acesso a mercados institucionais como o PNAE, aos agricultores familiares que atuam
apenas na venda direta ao consumidor. Neste caso não há necessidade de emissão de selo
nos produtos para a creditação dos mesmos. O processo de acreditação é realizado por uma
OCS credenciada ao Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA. Após o
credenciamento da OCS, a mesma está habilitada a certificar um grupo de produtos
orgânicos familiares.
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