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Terceira Série do Ensino Médio 
 

Prezados estudantes, esperamos que tudo esteja bem com vocês! 
Apresentamos, aqui, algumas sugestões de materiais, já existentes, complementares, para estudos. 

Ressaltamos que são indicações iniciais de apoio e não há obrigatoriedade de acesso! 
O mais importante nesse momento é ter muito cuidado com a saúde! 

 
Equipe de Geografia. 

 

- Portal IBGE educa 
 

 Apresenta “conteúdos atualizados e lúdicos sobre o Brasil”  
https://educa.ibge.gov.br/ 

 
 “Informações sobre o país e a população” 

 “Conheça o Brasil” 
 “Matérias especiais” 
 “Material de estudo” 

 https://educa.ibge.gov.br/jovens 
 

 “QUESTÕES DO ENEM QUE MENCIONAM DADOS DO IBGE: DE 2009 A 2018 TEMAS DE 
REDAÇÕES DO ENEM (DE 2010 A 2017) QUE SÃO PESQUISADOS PELO IBGE” 

https://educa.ibge.gov.br/jovens/material-de-estudo/enem 
 

 Vídeos diversos (IBGE Explica) 
https://educa.ibge.gov.br/jovens/material-de-estudo/videos 

 

 “Qual é o extremo norte do Brasil ?” 
 “Do Caburaí ao Chuí” 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=EyPzFjoIJGg&feature=emb_logo 
 

 “Cidades sustentáveis” 
https://www.youtube.com/watch?v=am2WOYu4iFc&feature=emb_logo 

 

 “O que é concentração urbana ?” 
 “Arranjos populacionais” 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=G5YsSBc98Po&feature=emb_logo 
 

 “O que é Pedologia?” 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=fjfI6YOifBc&feature=emb_logo 

 
- Guia do Estudante - Abril - Tudo sobre Geografia 
 

 Orientação Profissional, Estudo, ENEM,... 
https://guiadoestudante.abril.com.br/tudo-sobre/geografia/ 

https://educa.ibge.gov.br/
https://educa.ibge.gov.br/jovens
https://educa.ibge.gov.br/jovens/material-de-estudo/enem
https://educa.ibge.gov.br/jovens/material-de-estudo/videos
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=EyPzFjoIJGg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=am2WOYu4iFc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=G5YsSBc98Po&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=fjfI6YOifBc&feature=emb_logo
https://guiadoestudante.abril.com.br/tudo-sobre/geografia/
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 7 carreiras para quem gosta de Geografia 
 “As profissões reúnem o estudo de fatores políticos e socioeconômicos dos países até a análi
 se de vegetações, climas e relevos.” 

https://guiadoestudante.abril.com.br/orientacao-profissional/7-carreiras-para-quem-gosta-de-
geografia/ 

 
- TV Escola, Hora do ENEM, Percursos Educativos 
 

 “Os Percursos Educativos do Hora do ENEM são ferramentas de aprofundamento de estudos 
voltadas àqueles que desejam explorar os conteúdos da Educação Básica, a partir das ques-
tões das últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).” 

http://hotsite.tvescola.org.br/percursos/ 
 

 Percursos Educativos do Hora do ENEM de Geografia 
 “Conheça os percursos de Geografia distribuídos em sete grandes ilhas do conhecimento: 
 Brasil; Geografia Política e Econômica; Geografia Urbana, Geografia Agrária; População, Car
 tografia e Conceitos Geográficos e Sociedade e Natureza.” 

http://hotsite.tvescola.org.br/percursos/geografia 
 
 
- TV Escola, Hora do ENEM, X DA QUESTÃO  
 

 GEOGRAFIA 7  - Clima e Vegetação; Sahel 
 “O professor Claudio Hansen do Descomplica resolve a questão 20 do caderno azul de 2014.” 

https://tvescola.org.br/videos/hora-do-enem-x-da-questao-geografia-7/ 
 
 
- TV Escola, Hora do ENEM 
 

 Programa 87 – Biomas, socialismo e as relações entre a Geografia e o Direito. 
 “Para deixar os candidatos do ENEM craques na Geografia, os Professores Diomário da Silva 
 e Diego Moreira relembram duas questões da prova de 2015: uma sobre biomas e outra so
 bre socialismo. De quebra, veja um papo com o estudante de Direito e Relações Internacio 
 nais Daniel Calarco, que explica como a Geografia nos ajuda a entender como os conheci
 mentos de geografia se aplicam nas carreiras do Direito e das Relações Internacionais.” 

https://tvescola.org.br/videos/hora-do-enem-programa-87-biomas-socialismo-e-as-relacoes-entre-a-
geografia-e-o-direito/ 

 
 Programa 192 – Geografia urbana, processos socioespaciais e uma geógrafa na Sapucaí 

 “Os Professores Marcelo Coelho e Leandro Lima revisam duas questões da primeira aplica
 ção do Enem de 2016: uma sobre geografia urbana e outra sobre processos socioespaciais. 
 Veja, ainda, uma entrevista com a geógrafa e passista Rafaela Bastos. Ela conta como é pos
 sível  se equilibrar entre a Geografia e a Sapucaí e ainda encontrar tempo para desenvolver 
 um projeto de pesquisa premiado.” 

https://tvescola.org.br/videos/hora-do-enem-programa-192-geografia-urbana-processos-
socioespaciais-e-uma-geografa-na-sapucai/ 

 

https://guiadoestudante.abril.com.br/orientacao-profissional/7-carreiras-para-quem-gosta-de-geografia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/orientacao-profissional/7-carreiras-para-quem-gosta-de-geografia/
http://hotsite.tvescola.org.br/percursos/
http://hotsite.tvescola.org.br/percursos/geografia
https://tvescola.org.br/videos/hora-do-enem-x-da-questao-geografia-7/
https://tvescola.org.br/videos/hora-do-enem-programa-87-biomas-socialismo-e-as-relacoes-entre-a-geografia-e-o-direito/
https://tvescola.org.br/videos/hora-do-enem-programa-87-biomas-socialismo-e-as-relacoes-entre-a-geografia-e-o-direito/
https://tvescola.org.br/videos/hora-do-enem-programa-192-geografia-urbana-processos-socioespaciais-e-uma-geografa-na-sapucai/
https://tvescola.org.br/videos/hora-do-enem-programa-192-geografia-urbana-processos-socioespaciais-e-uma-geografa-na-sapucai/
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 Programa 309 – Geografia e Oceanologia 

 “Já sabe que curso e carreira seguir? Neste programa, você fica por dentro dos cursos de    
 Geografia com a professora Karla Faria (UFG) e de Oceanologia com o professor Maurício Ca
 margo (FURG). Eles falam sobre o dia a dia da faculdade e o cotidiano de cada profissão.” 

https://tvescola.org.br/videos/hora-do-enem-programa-309-geografia-e-oceanologia/ 
 
 

 Programa 332 – Trabalho, tecnologia e Geografia econômica.  
 “Trabalho e Tecnologia são os temas das questões resolvidas pelo Professor Luís Mion. Já o 
 geógrafo Alan Pacífico fala sobre Geografia Econômica, assunto que conversa com História, 
 Sociologia e até Redação.” 

https://tvescola.org.br/videos/hora-do-enem-programa-332-trabalho-tecnologia-e-geografia-
economica/ 

 
 Programa 352 – Geografia e espaço agrário 

 “Espaço agrário é o tema da questão 80 do Caderno Azul do Enem 2017, resolvida pelo Pro
 fessor Roberto Marques. Em seguida, veja uma entrevista com o cientista natural Roberto 
 Greco, coordenador da Olimpíada Brasileira de Geografia.” 

https://tvescola.org.br/videos/hora-do-enem-programa-352-geografia-e-espaco-agrario/ 
 

 Programa 467- Olhares inusitados sobre a Geografia 
 “Olhares inusitados sobre a Geografia são assunto deste programa com o melhor da tempora
 da 2018. Primeiro com o rapper, geógrafo e professor Renan Inquérito. E mais: os desafios de 
 conhecer novas culturas na conversa com André Fran, criador dos programas ‘Que mundo é 
 esse?’ e ‘Não conta lá em casa’.” 

https://tvescola.org.br/videos/hora-do-enem-programa-467-especial-entrevistas-geografia/ 
 

 Programa 497 - Ciclones Tropicais e Tipos Climáticos - ENEM 2017 
 “Clima é o assunto da aula do Professor João Paulo Prado. Neste programa, ele aproveita e 
 dá o passo a passo das questões 63, do Caderno Azul, Enem 2018 e 87, do Caderno Azul, 
 Enem 2017.” 

https://tvescola.org.br/videos/hora-do-enem-programa-497-pressao-atmosferica-e-massas-de-ar/ 
 

 Programa 522 - Cartografia e Clima - ENEM 2018 
 “O Professor Silvester Dias faz uma revisão sobre Cartografia e Clima. Em seguida, dá o pas
 so a passo das questões 56 e 82 do caderno azul do ENEM 2018. 

https://tvescola.org.br/videos/hora-do-enem-programa-522-cartografia-e-clima/ 
 

 Programa 532 - Migração e Patrimônios Culturais - ENEM 2012 e ENEM 2014 
 O Professor Ramon Chaves destaca o que há de mais importante sobre os conteúdos de Mi
 gração e Cultura. Para isso, ele revê as questões 43 do caderno azul do Enem 2012; e 16 do 
 caderno azul do Enem 2014.” 

https://tvescola.org.br/videos/hora-do-enem-programa-532-migracao-e-cultura/ 
 

 Programa 537 - Migração e Cartografia - ENEM 2015 
 “O Professor Tiago de Deus fala de Migração e Cartografia. Também traz o passo a passo 
 das questões 14 e 15 do caderno azul da segunda aplicação do Enem 2015.” 

https://tvescola.org.br/videos/hora-do-enem-programa-537-migracao-e-cartografia/ 
 

 

https://tvescola.org.br/videos/hora-do-enem-programa-309-geografia-e-oceanologia/
https://tvescola.org.br/videos/hora-do-enem-programa-332-trabalho-tecnologia-e-geografia-economica/
https://tvescola.org.br/videos/hora-do-enem-programa-332-trabalho-tecnologia-e-geografia-economica/
https://tvescola.org.br/videos/hora-do-enem-programa-352-geografia-e-espaco-agrario/
https://tvescola.org.br/videos/hora-do-enem-programa-467-especial-entrevistas-geografia/
https://tvescola.org.br/videos/hora-do-enem-programa-497-pressao-atmosferica-e-massas-de-ar/
https://tvescola.org.br/videos/hora-do-enem-programa-522-cartografia-e-clima/
https://tvescola.org.br/videos/hora-do-enem-programa-532-migracao-e-cultura/
https://tvescola.org.br/videos/hora-do-enem-programa-537-migracao-e-cartografia/
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 Programa 572 - Cartografia - ENEM 2016 

 “Cartografia é o tema da megarrevisão feita pelo Professor João Paulo Prado. Ele reforça o 
 conteúdo com as questões 17 do caderno azul da primeira aplicação do Enem 2016; e com a 
 08 da segunda aplicação do caderno azul do Enem 2016.” 

https://tvescola.org.br/videos/hora-do-enem-programa-572-cartografia/ 
 

 Programa 587 - Cerrado - ENEM 2015 - Efeitos da ação humana na paisagem - ENEM 2015 
 "Cerrado é o foco da questão 32, Caderno Azul do Enem 2015, resolvida pelo Professor Di
 omario Silva. Em seguida, ele discute os efeitos da “Ação Humana” na paisagem a partir da 
 questão 1” 

https://tvescola.org.br/videos/hora-do-enem-programa-587-cerrado-e-acao-humana/ 
 

 Programa 607 - Meios de Transporte - ENEM 2018 - Fontes de Energia - ENEM 2015 
 “O Professor Diomário Junior conta como meios de transporte aparecem no Enem com a 
 questão 65, do caderno azul, do Enem 2018. Depois, ele relembra tópicos importantes sobre 
 fontes de energia com a questão 34, do caderno azul, da 2ª aplicação do Enem 2015.” 
 

https://tvescola.org.br/videos/hora-do-enem-programa-607-transportes-e-fontes-de-energia/#mais-
informacoes 

 
 
 

 Programa 622 - Ciências Humanas - ENEM 2019 
 “Os Professores Walace Ferreira e Diomario Junior avaliam as questões de Sociologia e Geo
 grafia do Enem 2019. Depois, é a vez dos Professores André Sampaio e Paulo Andrade co
 mentarem quais temas marcaram presença em História e Filosofia.” 
https://tvescola.org.br/videos/hora-do-enem-programa-622-avaliacao-enem-2019-ciencias-humanas/ 

 
Fonte das descrições dos programas: https://tvescola.org.br 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://tvescola.org.br/videos/hora-do-enem-programa-572-cartografia/
https://tvescola.org.br/videos/hora-do-enem-programa-587-cerrado-e-acao-humana/
https://tvescola.org.br/videos/hora-do-enem-programa-607-transportes-e-fontes-de-energia/#mais-informacoes
https://tvescola.org.br/videos/hora-do-enem-programa-607-transportes-e-fontes-de-energia/#mais-informacoes
https://tvescola.org.br/videos/hora-do-enem-programa-622-avaliacao-enem-2019-ciencias-humanas/
https://tvescola.org.br/
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- Texto: “Agrotóxicos e orgânicos: saúde, meio ambiente e economia em questão” 

Tatiane Vargas 
  
Nas últimas semanas, uma discussão sobre o cultivo de alimentos de maneira orgânica e da forma 
tradicional - com uso de agrotóxicos - tem promovido grande polêmica entre os especialistas do te-
ma. Um recente estudo da Universidade de Stanford, Estados Unidos, comparou o valor nutricional 
dos alimentos orgânicos aos cultivados pela agricultura convencional. A tão polêmica pesquisa afir-
ma que os alimentos orgânicos não são mais nutritivos e nem ao menos mais saudáveis que os 
convencionais. As afirmações, porém, têm gerado inúmeras críticas por parte de pesquisadores bra-
sileiros, que asseguram que os orgânicos são a melhor opção. 
  
De acordo com o estudo, baseado em uma revisão de resultados de 237 pesquisas, realizadas des-
de 1960, sobre o valor nutricional e os riscos que causam à saúde, em termos nutricionais, ambos 
os cultivos de alimentos orgânicos e convencionais (cultivados com uso de agrotóxicos e pesticidas) 
são iguais, pois as características nutritivas não têm a ver com o tipo de manejo, e sim com caracte-
rísticas do solo. O estudo aponta ainda que o diferencial do alimento cultivado de maneira orgânica 
é, em teoria, não ser contaminado com agrotóxicos. A revisão que baseou o estudo não deixou de 
lado os riscos que a ingestão de alimentos cultivados com base na agricultura convencional pode 
trazer à saúde humana. Ele aponta que os orgânicos oferecem 30% menos riscos de intoxicação por 
agrotóxicos que os alimentos da agricultura tradicional. 
  
Na área da Saúde Pública, as afirmações do estudo têm causado polêmica. Pesquisadores de di-
versas instituições discordam das afirmações citadas pela pesquisa e ressaltam que, principalmente 
em níveis nutricionais, os dois tipos de produção de alimentos podem até não possuir tamanha dife-
rença. Entretanto, em relação à produção e ingestão dos agrotóxicos, eles são categóricos quando 
afirmam os malefícios trazidos à saúde humana a ao meio ambiente, além do modelo de agronegó-
cio. O pesquisador do Cesteh/ENSP Marcelo Firpo, em entrevista ao Canal Ibase, disse que a abor-
dagem que a mídia deu sobre o estudo não destacou os benefícios dos orgânicos. “Até os respon-
sáveis pela pesquisa ressaltaram que os orgânicos são vantajosos por conterem menos resíduos 
químicos (quase cinco vezes menos) e estarem até 33% menos expostos a bactérias resistentes a 
antibióticos”. Marcelo Firpo lembrou também que o Sistema de Agricultura Orgânica leva em conta o 
respeito à natureza e as questões sociais em sua cadeia produtiva. “É importante associar os agro-
tóxicos ao modelo ambientalmente insustentável e socialmente injusto dos monocultivos dependen-
tes químicos, que caracterizam o modelo do agronegócio brasileiro”, defendeu ele. 
  
Entrando no âmbito do modelo do agronegócio, a ENSP promoveu um grande debate na abertura do 
ano letivo da Escola de 2012. O coordenador do Movimento dos Sem Terra, João Pedro Stédile, que 
esteve na ENSP também para divulgar a Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e pela Vi-
da afirmou em sua palestra que a difusão do uso de agrotóxicos no Brasil não tem a ver com a ne-
cessidade agronômica. Está totalmente relacionada à etapa atual do capitalismo, à qual nossa soci-
edade está subordinada. Stédile citou que, nos últimos dez anos, o uso de venenos no Brasil cres-
ceu muito e, há três anos, ficou ainda pior. Atualmente, o país é apontado como o maior consumidor 
de agrotóxicos do mundo. 
  
O coordenador destacou que o modelo agrícola baseado no uso de agrotóxicos produz um PIB anu-
al de 140 bilhões. Segundo dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 
anualmente são usados no mundo cerca de 2,5 milhões de toneladas de agrotóxicos. O consumo 
anual de agrotóxicos no Brasil tem sido superior a 300 mil toneladas. Este consumo se difere nas 
várias regiões do país, nas quais se misturam atividades agrícolas intensivas e tradicionais. Pesqui-
sas realizadas pela instituição apontaram que os agrotóxicos têm sido mais usados nas Regiões Su-

http://www.canalibase.org.br/organicos-abordagem-sob-suspeita/
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deste (cerca de 38%), Sul (31%) e Centro-Oeste (23%). Na Região Norte, o consumo de agrotóxicos 
é comparativamente muito pequeno (pouco mais de 1%), enquanto na Região Nordeste (em torno 
de 6%), uma grande quantidade concentra-se principalmente nas áreas de agricultura irrigada. 
  
O coordenador do Laboratório de Ecotoxicologia do Centro de Estudos em Saúde do Trabalhador e 
Ecologia Humana da ENSP, Josino Costa Moreira, foi entrevistado pelo Informe ENSP para falar 
sobre as polêmicas afirmações da pesquisa americana, sobre o uso dos agrotóxicos e suas relações 
prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente, além de apontar os modelos econômicos de agri-
cultura. Leia, a seguir, a entrevista. 
  
Informe ENSP: Um polêmico estudo afirma que os alimentos orgânicos não são mais nutriti-
vos e nem mesmo mais saudáveis que os convencionais. Segundo a pesquisa, existe pouca 
diferença em relação aos benefícios à saúde entre orgânicos e alimentos 
nais.  Uma crítica, de pesquisadores brasileiros, é que o estudo não teria considerado os efei-
tos da exposição prolongada a pesticidas e agrotóxicos na saúde. Que tipos de danos podem 
ser relacionados a esse consumo prolongado de alimentos contaminados? 
  
Josino Costa Moreira: Penso que, neste comentário, estão incluídos conceitos bem distintos: um 
relativo à capacidade nutricional e outro à segurança dos alimentos. Quanto à capacidade nutricio-
nal, eu, embora não seja especialista no assunto, acredito que a afirmação esteja correta. Ou seja, 
não devem existir diferenças significativas entre produtos cultivados de maneira orgânica ou não. 
Quanto à segurança de fato, a existência de resíduos de substâncias não naturais (particularmente 
aquelas que têm propriedades biocidas) em qualquer alimento não é desejável. 
  
Entretanto, a utilização do termo agrotóxicos – que representa uma família de mais de uma centena 
de substâncias diferentes, que possuem atividade biológica, mecanismo de ação e propriedades 
completamente diferenciadas –, generaliza muito o comentário e o enfraquece. Isso porque, em 
inúmeros casos, inexiste comprovação válida em termos científicos, ou ainda essa comprovação é 
extremamente débil sobre os riscos que algumas dessas substâncias, mesmo em casos de exposi-
ção prolongada a seus resíduos, trazem à saúde. Discussões genéricas trazem o risco de nos en-
volvermos em discursos inflamados, mas sem qualquer base científica sólida. 
  
Informe ENSP: Outro dado destacado na pesquisa é sobre o modo de produção de alimentos, 
tendo em vista que, em uma agricultura orgânica, se deve levar em conta o respeito à nature-
za e as questões sociais em sua cadeia produtiva. O que você aponta como a principal dife-
rença entre esses dois modelos: o modelo ambientalmente sustentável e o de monocultivos? 
  
Josino Costa Moreira: A diferença fundamental perpassa muito mais os aspectos econômicos que 
aqueles relacionados à saúde ambiental. Sob este ponto de vista, interessa a produtividade e o me-
nor custo de produção; quanto maior a produtividade e menor o custo, melhor. Políticas de aumento 
de produtividade agrícola, em geral, trazem em seu âmago o incentivo à monocultura e ao uso de 
agrotóxicos e fertilizantes. 
  
Informe ENSP: Atualmente, muito se fala sobre a agricultura orgânica. Esse modo de produ-
ção é economicamente viável, de maneira que, em um determinado espaço de tempo, apenas 
se cultive alimentos orgânicos? 
  
Josino Costa Moreira: A agricultura orgânica tem se mostrado economicamente viável, e essa via-
bilidade conta com um fator importante que é o preço dos alimentos produzidos por essa via, bem 
mais elevado que os demais, o que tem privilegiado as classes de maior poder de compra em detri-
mento das outras. Sobre a produção exclusivamente orgânica, eu creio que podemos caminhar para 
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isso, mas ainda há um longo caminho a percorrer, envolvendo inclusive uma grande mudança de 
mentalidade. 
  
Informe ENSP: A questão do uso dos agrotóxicos hoje é debatida tanto no meio acadêmico, 
por meio de pesquisas científicas, quanto nos movimentos sociais, como, por exemplo, na 
campanha Contra os agrotóxicos e pela vida, liderada pelo Movimento dos Sem Terra. Isso 
significa que a questão passou a ser uma discussão integrada na sociedade. Você acha que, 
atualmente, podemos começar a discutir de fato um modelo de desenvolvimento sustentável, 
que considere essa integração entre a saúde e o ambiente? 
  
Josino Costa Moreira: O próprio conceito de saúde inclui, há muito tempo, o ambiente, o que mos-
tra que a relação saúde-ambiente é indissociável. Não se pode falar de saúde sem considerar o am-
biente. É óbvio que uma discussão do modelo de desenvolvimento e, principalmente, de sustentabi-
lidade deve ter a participação de todas as camadas populares e requer a conscientização por parte 
delas, baseada em critérios válidos em termos científicos. A sustentabilidade jamais será obtida sem 
a participação de todos. 
  

Fonte: Informe Ensp 
 

Extraído de:   http://www.fiocruz.br/ omsambien-
tal/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?from%5Finfo%5Findex=241&infoid=434&sid=13 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/31056
http://www.fiocruz.br/%20omsambiental/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?from%5Finfo%5Findex=241&infoid=434&sid=13
http://www.fiocruz.br/%20omsambiental/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?from%5Finfo%5Findex=241&infoid=434&sid=13
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- Texto: As diferenças entre os alimentos orgânicos e os convencionais 
 
Os orgânicos não seriam mais nutritivos do que os convencionais. Mas será que esse dado é tão 
relevante assim? Descubra o que dizem os especialistas 

Por Thaís Manarini 
 
Depois de revisar nada menos do que 237 pesquisas, estudiosos da Universidade Stanford, nos Es-
tados Unidos, concluíram que desembolsar uma grana extra para ter alimentos orgânicos na des-
pensa pode não valer a pena. É que eles não identificaram, na maioria dos casos, diferenças signifi-
cativas na concentração de vitaminas e afins. Justiça seja feita, o fósforo — mineral que, em parce-
ria com o cálcio, participa da formação dos ossos — foi detectado em maiores doses nos orgânicos. 
Porém, como pouquíssimas pessoas apresentam carência desse mineral, o achado não foi conside-
rado excepcional. 
“A investigação não surpreende. Outros trabalhos já revelaram que o orgânico não reúne mais nutri-
entes. Acontece que a qualidade do alimento vai além da quantidade de substâncias presentes ne-
le”, analisa Elaine de Azevedo, nutricionista da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), 
em Mato Grosso do Sul, e consultora do Portal Orgânico. Por exemplo: em uma lavoura adubada 
com fertilizantes sintéticos há muito nitrogênio, o que leva a altas taxas de proteína no vegetal plan-
tado ali. Parece bom, não é? “Em contrapartida, esse elemento deixa a planta bastante vulnerável a 
doenças e com elevado teor de nitrato, que é tóxico”, avisa Elaine. Isso sem contar que, em certas 
situações, os itens orgânicos são, sim, mais ricos em nutrientes. Em sua tese de doutorado, a quími-
ca Sônia Stertz, da Universidade Federal do Paraná, encontrou menos substâncias benéficas nas 
versões convencionais de tomate, batata, morango, agrião e couve-flor. “Contudo, isso depende de 
fatores como clima e solo. E há grandes variações de um produtor para outro”, pondera a cientista. 
O morango orgânico, para ter ideia, esbanjou 342% a mais de ferro, 183% de magnésio, 80% de 
potássio extra, 34% de cálcio, 26% de fibras e 24% de proteínas. 
Contradições nutricionais à parte, segundo Sônia Stertz, um artigo recente indica que os alimentos 
cultivados de acordo com o sistema orgânico tendem a apresentar níveis superiores de fitoquímicos. 
E esses compostos bioativos têm ação antioxidante, ou seja, são capazes de combater radicais li-
vres e, consequentemente, evitar males que vão desde câncer até doenças cardiovasculares. Esta-
mos falando do licopeno do tomate, da isoflavona da soja, do sulforafane das couves… 
Isso é bastante plausível porque o vegetal sem agrotóxicos precisa acionar seu mecanismo natural 
de defesa o tempo inteiro para se proteger de seus inimigos. Esse processo, por sua vez, estimula a 
fabricação dos aclamados fitoquímicos. Na revisão americana, outro destaque ficou por conta da 
comparação entre os níveis de agrotóxicos encontrados nos alimentos orgânicos e nos convencio-
nais. No geral, os primeiros se mostraram menos propensos à contaminação por pesticidas. “De fa-
to, essa é a principal diferença entre as duas opções. Os orgânicos são muito mais seguros”, afirma 
a nutricionista Semíramis Domene, professora da Universidade Federal de São Paulo. “Os pestici-
das são desenvolvidos para atacar organismos vivos em geral. Portanto, não afetam apenas as pra-
gas”, esclarece. A triste realidade é que também estamos sob sua mira. 
O perigo cresce quando a exposição a essas substâncias acontece dia após dia. Situação que, con-
venhamos, não é improvável de acontecer – basta pensar nas frutas do café da manhã, nas folhas 
do almoço, nos legumes da sopa servida no jantar e por aí vai. “O contato frequente com os agrotó-
xicos aumenta o risco de uma série de problemas”, aponta Luiz Cláudio Meirelles, gerente-geral de 
toxicologia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. “Entre eles estão o câncer, altera-
ções embrionárias e distúrbios hormonais”, lista. 
Se os consumidores já ficam suscetíveis à ação desses malfeitores, imagine só os indivíduos que os 
manipulam nas plantações. Pois um trabalho conduzido por pesquisadores da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e da Univates, em Lajeado, identificou vários transtornos 
associados ao convívio, digamos, íntimo com agrotóxicos. “Muitos dos trabalhadores apresentavam 
doenças neurológicas, entre outras coisas”, informa José Antônio Azevedo Spindola, da Empresa 
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Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa Agrobiologia, no Rio de Janeiro. “Por isso é tão 
crucial usar equipamentos de proteção, algo que nem sempre acontece”, lastima. Os agrotóxicos, 
diga-se, não são os únicos vilões das produções convencionais. Em alimentos como carnes, ovos e 
leite, a enrascada reside no fato de os animais serem tratados com fármacos veterinários, como an-
tibióticos. Aí, a probabilidade de nos tornarmos resistentes a esses medicamentos sobe. “Se tiver-
mos uma infecção bacteriana, o antibiótico que tomamos pode não surtir efeito”, reforça Elaine de 
Azevedo, da UFGD. Nas versões orgânicas, como mostrou a análise da Universidade Stanford, há 
poucos resíduos desses remédios, porque os bichos são tratados com fitoterapia e homeopatia. É 
por essas e outras que, no fim, os especialistas acham bobeira se incomodar tanto com um empate 
meramente nutricional. 
O que é um alimento orgânico? 
“É aquele produzido sem o uso de agrotóxicos, adubos químicos sintéticos, sementes transgênicas e 
drogas veterinárias”, define a nutricionista Elaine de Azevedo, da UFGD. Já os itens processados 
não recebem aditivos químicos nem irradiação. 
 
Fonte: https://saude.abril.com.br/bem-estar/descubra-as-diferencas-entre-os-alimentos-organicos-e-

os-convencionais/ 
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