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RESUMO
Através de uma revisão bibliográfica, analisar a importância da produção orgânica, a nível mundial,
para a saúde humana e para o meio ambiente, considerando as três dimensões da sustentabilidade:
fatores econômicos, sociais e ambientais. O levantamento de dados foi realizado utilizando bases de
dados como SCIELO e Biblioteca Virtual em Saúde. Também foram realizadas pesquisas na
plataforma de busca do Google Acadêmico. Foram considerados apenas documentos publicados entre
os anos de 2008 e 2017, todos em português. Foram analisados 28 documentos relacionados a
sustentabilidade e produção orgânica. Constatou-se que a produção orgânica traz benefícios a saúde,
tanto humana quanto ambiental, promovendo a interação entre o homem, os animais e a natureza.
Esse tipo de produção também resulta em alimentos mais resistentes, além de tornar o solo mais
produtivo e fértil para safras futuras.
Palavras chave: Produção Orgânica, Agrotóxicos, Sustentabilidade, Meio Ambiente e Benefícios
dos Orgânicos.
ABSTRACT
Through a bibliographical review, analyze the importance of organic production, worldwide, for
human health and the environment, considering the three dimensions of sustainability: economic,
social and environmental factors. Data collection was done using databases such as SCIELO and
Virtual Health Library. We also conducted research on the Google Scholar search platform. Only
papers published between the years 2008 and 2017, all in Portuguese, were considered. We analyzed
28 documents related to sustainability and organic production. It was found that organic production
brings benefits to health, both human and environmental, promoting the interaction between man,
animals and nature. This type of production also results in more resistant foods, in addition to making
the soil more productive and fertile for future crops.
Keywords: Organic Production, Agrochemicals, Sustainability, Environment and Benefits of Organic.
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preserva a biodiversidade, os ciclos e as
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para a manutenção de vida naquele campo,

uma valorização da agricultura familiar, dando
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Os solos tratados com matéria orgânica
e consequentemente ricos em nutrientes
possibilitam um desenvolvimento de plantas
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