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Malthus 2 , que um dia predisse que a produção de alimentos cresce em 

progressão aritmética e a humanidade em progressão geométrica (ou seja, se 

a produção de alimentos cresce somando-se a si mesma e nossos filhos são 

concebidos multiplicando-se periodicamente na mesma proporção) e que 

morreríamos de fome com os meios de produção existentes à sua época deve 

estar se revirando em seu túmulo com as discussões existentes sobre os tão 

aclamados produtos orgânicos. 

Os ecologicamente corretos e saudáveis à vida humana “produtos orgânicos” 

são aqueles livres de agrotóxico, sem qualquer relação com transgenia ou 

qualquer outro meio tecnológico desenvolvido pela engenharia agrônoma para 

evitar-se o apocalipse malthusiano. 

Ora, se hoje não estamos morrendo de fome, deve-se às técnicas geradas 

para produção de alimentos em massa que hoje condenamos pela euforia das 

massas verdes. 

Se é verdade que devemos proteger o planeta, é igualmente verdade que não 

podemos condenar nossa espécie pela adoção de métodos retrógrados por 

uma histeria massificada. 

Explica-se os produtos orgânicos são aqueles que, por não adotarem 

agrotóxicos e técnicas artificiais de produção são, indiscutivelmente mais 
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saudáveis ao nosso corpo humano e ao planeta justamente pela tecnologia 

rudimentar empregada. 

Esta tecnologia (ou ausência de) é a mesma utilizada desde os tempos de 

Malthus empregando-se apenas compostos orgânicos para o aumento da 

produção rural e técnicas de arado para o aumento da eficiência na semeadura. 

Ou seja, a diferença entre o produto orgânico, conforme se entende atualmente 

não limita-se a uma questão de preço intimamente ligado à sua forma 

tradicional de produção, mas por sua completa inaptidão para produções de 

escala, que é justamente o pilar de sustentação de nossa sociedade de 

massas. 

Se hoje é possível que o consumidor brasileiro encontre uma variedade rica de 

produtos agrícolas acessíveis ao seu bolso para uma alimentação saudável e 

equilibrada dentro de padrões aceitáveis para a manutenção da saúde humana, 

este quadro deve-se à diluição do preço por uma produção de escala que 

somente é possível por técnicas de manejo dispensadas pelos produtos 

orgânicos. 

Pode-se acrescer ainda a maior sensibilidade dos produtos orgânicos, por sua 

falta de conservantes à logística necessária à distribuição dos produtos em 

países de grande escala como o Brasil. Dado que, da forma que estão 

estruturados os grandes centros urbanos dependentes de produção rural 

oriunda de grandes centros de produção localizados no interior de Estados e 

mesmo transporte de produtos agrícolas entre Estados Federados e outros 

Estados Nacionais, é igualmente previsível que a limitação dos produtos 

orgânicos não seja adequada à alimentação das massas presentes nos 

grandes centros urbanos (onde localizam-se hoje as grandes porcentagens 

populacionais do brasil). 

Segundo os dados do IBGE3 em 2000, conforme o mapa abaixo é notória a 

concentração demográfica nos grandes centros urbanos (marcados pela 

coloração mais escura enquanto que as populações rurais encontram-se em 

sua maioria cobertas por densidades menores de população. 
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Desta forma, é inconcebível a possibilidade de distribuição de produtos sem 

qualquer alteração em sua origem de áreas remotas utilizadas para produção 

onde se encontram menores densidades demográficas até os grandes centros 

populacionais sem prejuízos à qualidade dos produtos. 

Assim sendo, os produtos orgânicos são indiscutivelmente menos prejudiciais à 

nossa natureza e à saúde humana, porém carecem de condições tecnológicas 

para servirem como resposta à nossa sociedade de massas tal como se 

encontra. 

É uma resposta que deve ser utilizada o tanto quanto possível, sem dúvidas, 

para se diminuir os impactos no solo e nas vidas humanas, mas na medida do 

possível, sob pena de trazer de volta preocupações iguais às de séculos atrás 

onde as tecnologias hoje trazidas como solução era o próprio problema a ser 

enfrentado pela ciência. 

Logo, podemos e devemos consumir produtos orgânicos? Sem dúvidas que 

sim, agora é possível que esses produtos sejam consumidos por todos os 

brasileiros e seja uma resposta sustentável a nível internacional? Esse é um 

problema que parece estar longe de uma solução adequada pelas vias hoje 

trazidas. 


