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AGROTÓXICOS E NOS ORGÂNICOS  

 

Resumo 

Alimento orgânico vem da Agricultura Orgânica que na Legislação Brasileira, 

Decreto 6.323 (2007), tem como objetivos a auto-sustentação da propriedade 

agrícola no tempo e no espaço, a maximização dos benefícios sociais para o 

agricultor, a minimização da dependência de energias não renováveis na 

produção, a oferta de produtos saudáveis e de elevado valor nutricional, isentos 

de qualquer tipo de contaminantes que ponham em risco a saúde do consumidor, 

do agricultor e do meio ambiente, o respeito à integridade cultural dos 

agricultores e a preservação da saúde ambiental e humana. Esse trabalho teve 

como objetivo realizar um experimento, de baixo custo e possível de ser 

realizado em laboratório de escolas de Ensino Médio e, pretende verificar se há 

diferença na concentração de vitamina C em alimentos orgânicos e com 

agrotóxicos. Em alguns alimentos como o tomate, por exemplo, já é conhecido e 

diminuição nos teores de vitamina C nos alimentos com agrotóxico. Para este 

estudo selecionou-se a utilização da acerola e do limão, alimentos que não se 

desenvolvem próximos ao solo. Para a parte experimental colocou-se 200 ml de 

água filtrada ou destilada em um béquer de 500 mL. Em seguida, aqueceu o 

líquido até uma temperatura próxima a 50 oC. A seguir, colocou-se duas colheres 

de chá cheia de amido de milho na água aquecida, agitando sempre a mistura 

até que alcançar a temperatura ambiente. Colocou-se água destilada, à 

temperatura ambiente em um balão volumétrico de 500 mL e o comprimido de 

vitamina C previamente triturado. Tampou-se o balão e agitou-se, até que todo 

comprimido foi dissolvido. Colocou-se 30 mL de solução de iodo comercial a 2% 

m/V em uma proveta de 50 mL e transferiu-se para um béquer de 100 mL. Na 

mesma proveta foi colocado 30 mL de álcool e adicionado a solução de iodo no 

béquer. Essa é a solução de iodo 1% m/V. Colocou-se em uma proveta 25 mL da 

solução de vitamina C e transferiu-se para um erlenmeyer de 125 mL. Adicionou 

ao erlenmeyer 2 mL gotas de solução de amido e colocou o erlenmeyer sob a 

bureta e embaixo do erlenmeyer uma folha de papel branca para facilitar a 

observação da mudança de cor. Abriu-se lentamente a torneira da bureta 



deixando a solução de iodo escoar gota a gota para o erlenmeyer, agitando-o 

constantemente. Adicionou-se a solução de iodo até aparecer uma cor azul 

intensa na solução do erlenmeyer e ao agitar esta cor permaneceu por mais de 

15 segundos. Quando ocorreu alteração permanente da cor fechou-se a torneira 

interrompendo a adição de iodo. Pode-se verificar que, com a metodologia 

utilizada, não foi possível observar diferença nos teores de vitamina C entre os 

alimentos com e sem agrotóxico. Esse resultado se deu ou pela metodologia que 

não foi adequada o suficiente para verificar diferenças nas concentrações da 

vitamina C ou realmente não há diferença pelo tipo de fruto utilizado no 

experimento, que, diferente de tomates que, segundo a literatura possui um grau 

elevado de absorção de agrotóxicos, esses alimentos não são mencionados com 

tal comportamento. 

 

1- Introdução 

A preocupação com meio ambiente e com a saúde das pessoas, uma vez que 

o número de doenças foram aumentando pesquisadores e cientistas começaram a 

investigar o porquê deste aumento, uma delas é a forma de como nos alimentamos 

e como estes alimentos são produzidos. Com base nas pesquisas e análises 

começaram a investir no meio de produção de alimentos sem o uso de substancias 

químicas, denominados alimentos orgânicos. 

O alimento orgânico, além de não conter “agrotóxicos” é isento de insumos 

artificiais como os adubos químicos, o que significa a isenção de uma infinidade de 

subprodutos como nitratos e metais pesados, entre outros. Deve ser, ainda, isento 

de drogas veterinárias, hormônios e antibióticos e de organismos geneticamente 

modificados. Durante o processamento dos alimentos é proibido o uso das radiações 

ionizantes (que produzem substâncias cancerígenas, como o benzeno e 

formaldeído) e aditivos químicos sintéticos como corantes, aromatizantes, 

emulsificantes, entre outros (AZEVEDO, 2015). 

Alimento orgânico vem da Agricultura Orgânica que na Legislação Brasileira, 

Decreto 6.323 de dezembro de 2007, tem como objetivos a auto sustentação da 

propriedade agrícola no tempo e no espaço, a maximização dos benefícios sociais 

para o agricultor, a minimização da dependência de energias não renováveis na 

produção, a oferta de produtos saudáveis e de elevado valor nutricional, isentos de 



qualquer tipo de contaminantes que ponham em risco a saúde do consumidor, do 

agricultor e do meio ambiente, o respeito à integridade cultural dos agricultores e a 

preservação da saúde ambiental e humana (AZEVEDO, 2015).   

Os pesquisadores consideram, entretanto, a dificuldade nas interpretações e 

a avaliação de forma consistente devido à variedade da metodologia empregada nas 

pesquisas e aos fatores que afetam a composição do vegetal ou animal, como solo, 

clima, além dos fatores genéticos e das práticas e período pós-colheita ou abate 

(BOURN; PRESCOTT, 2002; BORGUINI; TORRES, 2006; ORGANIC FOOD, 2009). 

Embora a qualidade nutricional envolva a presença de compostos danosos a 

saúde, o principal destaque no momento será para a preservação de nutrientes. 

 

2- Objetivos 

 

Este trabalho tem por objetivo realizar um experimento, de baixo custo, para 

verificar se há diferença na concentração de vitamina C em alimentos orgânicos e 

com agrotóxicos. 

 

3- Metodologia 

 

             Para a parte experimental colocou-se 200 mL de água filtrada ou destilada 

em um béquer de 500 mL. Em seguida, aqueceu o líquido até uma temperatura 

próxima a 50 oC. A seguir, colocou-se duas colheres de chá cheia de amido de milho 

na água aquecida, agitando sempre a mistura até que alcançar a temperatura 

ambiente. Colocou-se água destilada, à temperatura ambiente em um balão 

volumétrico de 500 mL e o comprimido de vitamina C previamente triturado. 

Tampou-se o balão e agitou-se, até que todo comprimido foi dissolvido. Colocou-se 

30 mL de solução de iodo comercial a 2% m/V em uma proveta de 50 mL e 

transferiu-se para um béquer de 100 mL. Na mesma proveta foi colocado 30 mL de 

álcool e adicionado a solução de iodo no béquer. Essa é a solução de iodo 1% m/V. 

Colocou-se em uma proveta 25 mL da solução de vitamina C e transferiu-se para um 

erlenmeyer de 125 mL. Adicionou ao erlenmeyer 2 mL de solução de amido e 

colocou o erlenmeyer sob a bureta e embaixo do erlenmeyer uma folha de papel 

branca para facilitar a observação da mudança de cor. Abriu-se lentamente a 



torneira da bureta deixando a solução de iodo escoar gota a gota para o erlenmeyer, 

agitando-o constantemente. Adicionou-se a solução de iodo até aparecer uma cor 

azul intensa na solução do erlenmeyer e ao agitar esta cor permaneceu por mais de 

15 segundos. Quando ocorreu alteração permanente da cor fechou-se a torneira 

interrompendo a adição de iodo (FIGURA 1).  

 

 
Figura 1 – Titulação da vitamina C 

 

 
4- Resultados e discussão 

 
            Em alguns alimentos como o tomate, por exemplo, já é conhecido a 

diminuição nos teores de vitamina C nos alimentos com agrotóxico. Para este estudo 

selecionou-se a utilização da acerola e do limão, alimentos que não se desenvolvem 

próximos ao solo. O resultado das titulações dos experimentos encontram-se na 

FIGURA 2. 

 

Figura 2 – Resultados das titulações da acerola e limão 



Com o objetivo de conscientizar os alunos do ensino médio, foi verificado o 

teor de Vitamina C no suco de acerola e o limão produzido com agrotóxico e 

comparado com suco de acerola e limão orgânicos. Os resultados encontrados 

estão na TABELA 1. 

 

Tabela 1: Comparação dos resultados do teor de Vitamina C 

Amostras (25 mL) Volume iodo gasto (mL) 

Solução de Vitamina C 3,5 mL gastos (2 mL de amido)  

Suco de Acerola Orgânico 43 mL gastos (2 mL de amido) 

Suco de acerola com agrotóxico 42 mL gastos (2 mL de amido) 

Suco de limão orgânico 1,3 mL gastos (2 mL de amido) 

Suco de limão com Agrotóxico 1,4 mL gastos (2 mL de amido) 

 

 Como observado na TABELA 1 os resultados dos alimentos orgânicos e os 

com agrotóxicos não apresentaram diferenças significativas nos teores de vitamina 

C, como descrito na literatura, acredita-se que isso tenha ocorrido em função da 

forma como esses alimentos são produzidos e/ou consumidos ou ainda devido á 

metodologia utilizada ser pouco eficiente. 

 Uma informação importante que deve ser registrada é o fato dos alimentos 

utilizados neste experimento terem sido adquiridos em supermercados e não 

estavam classificados como orgânicos, contudo não é possível afirmar que haviam 

sido cultivados com a utilização de agrotóxicos. 

 

5- Considerações Finais 

 

       Quando tivermos uma política de qualidade que visem a saúde da população e 

se preocupem com o meio ambiente, a produção orgânica terá uma importância 

valiosa, pois com o apoio de políticas de incentivo aos pequenos e médios 

produtores, os preços e a disponibilidade desses produtos no mercado, não serão 

mais vistos como barreiras. 



          Em relação a composição química ela pode ser inalterada como ela pode 

variar de acordo com os alimentos. Não permitindo afirmativas conclusivas sobre o 

benefício nutricional em geral. Por outro lado, a presença de compostos benéficos 

em alimentos de origem orgânica pode evidenciar seu potencial para a redução de 

risco de enfermidades crônicas não transmissíveis como as cardiovasculares e 

contribuir na redução de problemas de saúde com alta prevalência na população. 

Desta forma conclui-se que aspectos fundamentais da problemática sobre 

alimentos orgânicos merecem maiores estudos, seja nas pesquisas experimentais 

ou de intervenção, seja por levantamento de dados sistemáticos de alimentos e 

compostos de maneira individualizada, visando a elucidação das questões sobre o 

tema alimentos orgânicos. 

         No experimento realizado pode-se verificar que, com a metodologia utilizada, 

não foi possível observar diferença nos teores de vitamina C entre os alimentos com 

e sem agrotóxico. Esse resultado se deu ou pela metodologia que não foi adequada 

o suficiente para verificar diferenças nas concentrações da vitamina C ou realmente 

não há diferença pelo tipo de fruto utilizado no experimento, que, diferente de 

tomates que, segundo a literatura possui um grau elevado de absorção de 

agrotóxicos, esses alimentos não são mencionados com tal comportamento.        
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