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RESUMO 
 

 
A pandemia provocada pelo novo coronavírus, impactou de distintas maneiras 

a sociedade. Um dos processos observados foi a preocupação com relação à 

qualidade dos alimentos consumidos. A instalação da crise fez o setor de 

produtos orgânicos, frente a pandemia, não ter para onde escoar os alimentos, 

pois, estabelecimentos comerciais, escolas, restaurantes e feiras foram 

fechados por tempo indeterminado, na maioria das cidades brasileiras. Com 

intuito de compreender os fenômenos relacionados ao comportamento e aos 

novos hábitos alimentares, o objetivo deste trabalho buscou analisar este 

processo a partir da realidade dos consumidores de Santana do Livramento, 

RS. A metodologia utilizada valeu-se de uma pesquisa via formulário eletrônico 

do Google com um recorte dos consumidores de Santana do Livramento/RS. O 

instrumento de coleta de dados foi composto por questões abertas e fechadas, 

sendo sua divulgação realizada por meio das redes sociais e de aplicativos de 

troca de mensagens instantâneas (WhatsApp, Facebook, Instagram). 

Alcançando um total de 324 respondentes, entre junho e agosto de 2021. 

Constatou-se que 61,4% dos consumidores alteraram seus hábitos alimentares 

durante a pandemia, demonstrando relação com o consumo de alimentos 

orgânicos. No quesito renda, 63,5% possuem renda familiar média de até três 

salários mínimos, outro fator que pode estar ligado para aquisição dos 

alimentos orgânicos, tangente a demanda por alimentos orgânicos estar 

diretamente vinculada ao preço e a renda dos consumidores. Concluiu-se que 

os respondentes alteraram seus hábitos alimentares, motivados pelas 

preocupações relacionadas à saúde. Não obstante, há dúvidas quanto à 

persistência destes novos hábitos no período pós pandemia. 

 
 
Palavras-chave: Agroecologia. Alimentação saudável. Coronavirus.  

 



RESUMEN 
 
La pandemia del nuevo coronavirus ha impactado a la sociedad de diferentes 
formas. Uno de los procesos observados fue la preocupación por la calidad de 
los alimentos consumidos. La crisis hizo que el sector de productos orgánicos, 
frente a la pandemia, no tuviera dónde transportar alimentos, ya que los 
establecimientos comerciales, escuelas, restaurantes y ferias estaban cerrados 
en la mayoría de las ciudades brasileñas. Para comprender los fenómenos 
relacionados con el comportamiento y los nuevos hábitos alimentarios, el 
objetivo de este estudio fue analizar este proceso desde la realidad de los 
consumidores de Santana do Livramento, RS. La metodología utilizada se basó 
en una encuesta a través del formulario electrónico de Google a un recorte de 
consumidores de Santana do Livramento, Brasil. El instrumento de obtención 
de datos utilizado fue un cuestionario, y su difusión se realizó a través de las 
redes sociales, llegando a un total de 324 encuestados entre junio y agosto de 
2021. Se encontró que el 61,4% de los consumidores cambiaron sus hábitos 
alimenticios durante la pandemia, demostrando una relación con el consumo de 
alimentos orgánicos. En cuanto a la renta, el 63,5% tiene un ingreso familiar 
promedio de hasta tres salarios mínimos, otro factor que puede estar ligado a la 
compra de alimentos orgánicos, ya que la demanda de alimentos orgánicos 
está directamente ligada al precio y los ingresos de los consumidores. Se 
concluyó que los encuestados cambiaron sus hábitos alimenticios, motivados 
por preocupaciones de salud. Sin embargo, existen dudas sobre la persistencia 
de estos nuevos hábitos después de la pandemia. 
 
Palabras clave:  Agroecología. Alimentación saludable. Coronavirus. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Em 2020 a humanidade se deparou com uma pandemia mundial provocada 

pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), causador da Covid-19. A situação mostrou-se 

diretamente conectada com a imunidade dos indivíduos, remetendo a sociedade 

repensar inúmeros aspectos, dentre os quais a qualidade da sua alimentação 

(BRANDÃO et al, 2020). Com a crise instalada boa parte do setor de produtos 

orgânicos, frente a pandemia, não havia para onde escoar os alimentos, pois, 

estabelecimentos comerciais, escolas, restaurantes e feiras foram fechados por 

tempo indeterminado, na maioria das cidades brasileiras (SILVA, 2018). Apenas 

aqueles, os quais seus clientes eram os grandes mercados conseguiam escoar sua 

produção, os mesmos são estabelecimentos de porte grande economicamente. Os 

supermercados em meio a pandemia permaneciam abertos pela condição de ser 

serviço essencial a população (PEDROSO et al, 2020). 

De maneira ampla os consumidores passaram a adquirir mais produtos 

processados no início da pandemia, suas refeições eram preparadas em domicílio. 

Além das alterações ocorridas no contexto da alimentação, o comportamento e 

acesso aos alimentos também mudaram na crise pandêmica. Nas Redes 

Alimentares Alternativas (RAA) houve alternâncias, mesmo assim o sistema 

manteve-se resistente na pandemia, reestruturando as formas de produzir, distribuir 

e o consumo ao atual momento vivenciado (LOPES et al, 2020).  

Em meio à crise umas das principais preocupações era o abastecimento dos 

alimentos, se iriam faltar para população em nível nacional? Até onde o setor 

agrícola seria prejudicado? As questões pautadas em primeira instância, 

rapidamente obtiveram respostas das organizações e entidades conectadas ao setor 

agrícola familiar e segurança alimentar, objetivando assegurar economicamente os 

produtores familiares e fornecimento de alimentos à população do país. A demanda 

por alimentos seria crescente durante a pandemia, devido isolamento social, as 

pessoas permaneceriam mais tempo em seus lares, os supermercados lotados, 

aparentavam o risco da falta de alimentos. O desabastecimento preocupava desde a 

população nacional, mundial e todas as organizações envolvidas (VALADARES et al, 

2020). 



13 
 

A produção e o consumo de alimentos orgânicos têm ocupado cada vez mais 

espaço nos sistemas agroalimentares mundiais. Esta ampliação está se dando em 

nível internacional, sendo, entretanto, o ritmo de disseminação deste processo 

consideravelmente desigual. Segundo Lima et al. (2020), de 2000 a 2017, a área 

agricultável mundial destinada a cultivos orgânicos aumentou 365%, quase 10% ao 

ano. Ainda segundo os autores supracitados, em termos absolutos, a agricultura 

orgânica saltou de 15 milhões de hectares de terras para 69,8 milhões de hectares 

nesse período. Igualmente, deste total, 51% da área agrícola destinada à produção 

orgânica se encontra na Oceania, seguida pela Europa (21%), América Latina (11%), 

Ásia (9%), América do Norte (5%) e África (3%). As áreas orgânicas totalizam 112,3 

milhões de hectares. 

De outra parte, o volume mundial de vendas de produtos orgânicos no varejo 

era de € 15 bilhões em 2000. Em 2017, esse valor atingiu 92,1 bilhões de euros, o 

que significou um aumento de 500% no período, ou um crescimento médio anual 

superior a 11%. Desse volume, os Estados Unidos foram responsáveis pela 

movimentação de 40,0 bilhões de euros, um valor que representa mais de 43% do 

mercado global de orgânicos (LIMA et al., 2020). 

Por sua vez, o mercado de produtos orgânicos no Brasil e no mundo depende 

da relação de confiança entre produtores e consumidores, bem como dos 

regramentos que referendam esse processo. Mas, para que isso efetivamente 

ocorra, a venda direta para o consumidor final é de muita importância. Afinal de 

contas, é a partir dela que são estabelecidos preços mais justos e os agricultores 

têm a oportunidade de mostrar sua preocupação com o cultivo dos alimentos, que, 

no caso dos orgânicos, leva em conta o respeito à natureza e à saúde do ser 

humano, utilizando técnicas especiais (CASSOL, 2013). 

Segundo Guia Alimentar para População Brasileira (2014, p. 17) “padrões de 

alimentação estão mudando rapidamente na maioria dos países”, os alimentos 

menos processados estavam sendo trocados por processados, prontos para serem 

consumidos. Contradizendo essas alterações, devido a atual situação pandêmica, 

alimentação passou a ser prioridade, os produtos industriais substituídos por 

alimentos frescos, sazonais que são componentes da nutrição e auxiliam na 

imunidade, diretamente positivos ao combate contra a Covid-19. Não obstante, a 

obesidade ligada ao consumo de produtos cárneos, ultraprocessados, os quais 

contêm gorduras e açúcares prejudiciais à saúde humana, podem ser um dos 
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motivos da mudança. Também as mortes de jovens em situação de sobrepeso e 

obesidade causadas pelo vírus. No Brasil, a população com sobrepeso e obesidade 

chega a 56%, um dado alarmante particular a situação presente (SCHNEIDER et al, 

2020).  

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A disseminação do vírus Sars-CoV-2, causador da Covid-19, deflagrou o 

surgimento de uma Pandemia mundial nos primórdios de 2020. Após os estudos 

realizados sobre o mesmo mostrarem a realidade de sua manifestação no corpo 

humano, frente a contaminação, as pessoas passaram a se preocupar mais com sua 

saúde. Com a preocupação diversas pessoas iniciaram uma alimentação saudável, 

seus almoços e jantares em restaurantes foram substituídos por uma alimentação 

preparada em casa com alimentos selecionados, os quais aumentam a imunidade 

(TALAMONE, 2020). 

A compreensão de quais produtos adquirir, as diferenças e particularidades de 

cada um, começaram a ser questionadas. O alimento orgânico tem muito mais 

propriedades nutritivas distinguindo-se dos convencionais produzidos em larga 

escala sem respeitar a sazonalidade, adquiridos nas redes de supermercados, os 

quais demoram horas em transporte até chegarem as gôndolas do super. Os 

produtores familiares estão inseridos nesse contexto de produção, em meio a 

pandemia as feiras fechadas, prejudicaram alguns, outros se adequaram ao 

momento oferecendo seus produtos de diferentes formas. Os mesmos produzem um 

alimento fresco, saudável, trazendo benefícios a saúde. As mudanças advindas 

prejudicaram o setor da agricultura familiar, observada de outro ângulo, a população 

passou a colaborar com setor direta e indiretamente, com alterações de 

determinados hábitos, as substituições de embalados, por frescos auxiliaram-no. 

Diante deste contexto, caberia questionar: 

Quais foram efetivamente as mudanças de hábitos alimentares que ocorreram 

na Pandemia? Qual a amplitude das mudanças ocorridas, sobretudo em relação à 

alimentação saudável? Como estes resultados estão relacionados à imunidade e 

consumo de produtos orgânicos? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 O objetivo geral consistiu em identificar e caracterizar as mudanças na 

alimentação de uma parcela da população de Santana do Livramento durante a 

pandemia do novo coronavírus, relacionadas ao consumo de alimentos orgânicos. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Enquanto objetivos específicos, estabeleceram-se: 

a) Verificar quais as principais mudanças no hábito alimentar dos consumidores.  

b) Identificar e descrever as relações entre alimentação saudável e pandemia. 

c) Estabelecer correlações entre o consumo de orgânicos e a pandemia. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A situação pandêmica da atualidade possui diversas interfaces com a 

alimentação humana, diversos alimentos ditos “saudáveis” não são e ainda implicam 

em distintas doenças. A covid 19 levou a óbito pessoas com baixa imunidade. A 

imunidade tem relação direta com uma alimentação adequada, essa alimentação 

deve conter produtos saudáveis, ou seja, orgânicos, os processados se consumidos 

individuais, sem complemento com produtos naturais trazem somente malefícios. 

Outro ponto quando iniciou a pandemia era alimentar-se melhor para adquirir 

resposta imunológica frente a doença ainda sem tratamento efetivo (STEELE et al, 

2020). 

 Conforme o autor supracitado quando a imunidade esteve em pauta devido a 

ligação com vírus, as pessoas repensaram seus hábitos. A saúde passou a ter um 

valor inestimável, o tempo era uma das maiores preocupações humanas antes da 

pandemia, o corre diário, no entanto o isolamento trouxe para alguns um espaço 

maior de tempo. Alguns daqueles que antes faziam suas refeições fora de casa, 

alteraram esse hábito passando a preparar as refeições, alguns optaram também 

por substituir os produtos que consumiam. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 PRODUÇÃO ORGÂNICA E PANDEMIA 

 

A produção de base orgânica segundo Almeida et al (2000, p. 6-7) pode-se 

inteirar é “um sistema holístico de manejo da unidade de produção agrícola, que 

promove a agrobiodiversidade e os ciclos biológicos, visando a sustentabilidade 

social, ambiental e econômica”. 

A humanidade enfrenta uma pandemia mundial desde meados de fevereiro do 

ano 2020. As escolas, os restaurantes, redes de hotéis e demais espaços de 

concentração de público, todos esses locais mantiveram-se fechados e com 

restrições por muito tempo, alguns inclusive que persistem até os dias atuais. As 

consequências foram visíveis em todos os países acometidos pelo vírus. Não 

obstante os impactos ocorridos em diversos setores, em foco nesse estudo a 

agricultura orgânica sofreram demasiado. Entre os princípios já estudados e 

debatidos, os quais norteiam o panorama social, dentre eles a fome, segurança 

alimentar, nutrição e a promoção da agricultura, permaneceram ainda com mais 

enfoque em meio a situação da covid 19 (ZURAYK, 2020). 

Anterior a situação atual, o cenário na produção orgânica mundial era 

otimista, estava avançando em um ritmo satisfatório. Esse ritmo manteve-se na 

pandemia, o que será um avanço no setor agrícola orgânico global, as previsões são 

o crescimento de 11,5% até 2024. Reitera-se a relação do consumidor com a 

produção, porquanto a demanda e o consumo dos produtos são gerados por ele. A 

segurança alimentar tornou-se prioridade a todo indivíduo (C.I. ORGANICOS, 2020). 

Ainda de acordo com autor supracitado o setor de orgânicos tem ganhado 

visibilidade devido ao estímulo recebido na relação oferta e demanda. Com potencial 

comprador interessado nos produtos de origem orgânica, torna-se normal encontrá-

los nas gôndolas de redes varejistas de diferentes dimensões. 

Nesse contexto o mercado de orgânicos cresceu 30% no ano de 2020, ano 

em que a pandemia iniciou, o setor deslanchou na produção nacional de orgânicos, 

no ano de 2021 o crescimento continua. Mesmo sendo menor em relação ao ano 

anterior, a população continua seu hábito alimentar saudável, podendo ser uma 

tendência de permanecer crescente a produção orgânica (ORGANIS, 2021). 
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Alguns agricultores que produzem alimentos orgânicos se reinventaram 

durante a pandemia, sem ter onde expor seus alimentos. A feira livre frequentada 

pelas pessoas em dias específicos da semana teve de ser substituída por entregas a 

domicilio, para continuarem as vendas e ter para onde escoar a produção. Suas 

vendas aumentaram em questão da demanda por alimentos saudáveis. Os 

agricultores relatam de acordo com Peixoto e Landau (2020, s. p.) “A maior parte 

dos alimentos que distribuo é daqui de casa. O que eu não tenho, levo dos amigos e 

viabilizo também para os que não têm condição de transporte”. A cooperação dos 

agricultores em uma situação difícil para todos auxilio na efetividade das vendas, 

também no transporte conseguindo assim escoar a produção e mantê-la ao mesmo 

tempo. 

Devido à elevação da demanda por produtos de origem vegetal benéficos a 

saúde humana, agricultura orgânica cresce na certificação, área plantada, em 

quantidade de produtores e volume gerado no Brasil, tanto para consumo interno ou 

exportação. A produção orgânica no país encara desafios sendo eles a carência de 

informações para acompanhar, consultar e planejar essa atividade agrícola (LIMA et 

al, 2020). 

Segundo o autor supracitado acima o Brasil ocupava no ranking de orgânicos 

o 12° lugar dentre os 20 países com maior área de produção de orgânicos até ano 

de 2017. Na América Latina lidera produção de arroz orgânico, produzindo 

anualmente 27.000 toneladas, líder mundial na produção de açúcar orgânico e 

também possui mais colmeias que os demais países (aproximadamente 900 mil).  

No país a área plantada de cultivos orgânicos avança em média 2% ao ano.  

A área agrícola ocupada pela produção orgânica no Brasil, em 2017, 

ultrapassou 1,13 milhão de hectares (representando 0,4% da área agricultável 

brasileira) com mais de 15 mil produtores. Em 2000, a área ocupada com produção 

de orgânicos era de 803 mil hectares, ou seja, ocorreu um aumento médio anual de 

2% entre 2000 e 2017 (LIMA et al, 2020). As informações do último Censo 

Agropecuário (IBGE, 2017) sistematizados na Tab. 1, dão conta que a produção 

orgânica está presente em todos os estratos de área dos estabelecimentos 

agropecuários do país. De outra parte, é notável que apesar da abrangência deste 

sistema de cultivo, em termos relativos apenas 2,35% das unidades produtivas 

adotam a produção orgânica. Ainda ao analisar-se os dados da Tabela 1, é possível 

notar que não há uma diferença substancial entre os estratos, como poderia supor-
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se, uma vez que em áreas menores, típicas da agricultura familiar, as adoções das 

técnicas da agricultura orgânica são favorecidas. Este resultado parece estar 

associado ao fato de que os alimentos orgânicos ocupam uma condição de nicho de 

mercado, o que acaba atraindo os produtores empresariais, que vislumbram a 

possibilidade de investirem nesse segmento alimentar. 

 

Tabela 1 - Número de estabelecimentos agropecuários por tipologia, uso de 

agricultura orgânica e grupos de área total 

Grupos de 
área total 

(ha) 

Com 
agricultura 
orgânica  

% 
Sem 

agricultura 
orgânica  

% Subtotal 
% em relação ao 

uso da agricultura 
orgânica 

De 0 a 
menos de 3 

18.884 29,19 897.024 33,35 915.908 2,06 

De 3 a 
menos de 5 

6.941 10,73 250.515 9,31 257.456 2,70 

De 5 a 
menos de 20 

19.026 29,41 653.588 24,30 672.614 2,83 

De 20 a 
menos de 50 

10.029 15,50 424.193 15,77 434.222 2,31 

De 50 a 
menos de 
100 

4.621 7,14 205.098 7,62 209.719 2,20 

De 100 a 
menos de 
500 

4.125 6,38 182.569 6,79 186.694 2,21 

De 500 a 
menos de 
1000 

519 0,80 24.236 0,90 24.755 2,10 

De 1000 a 
menos de 
2500 

263 0,41 13.436 0,50 13.699 1,92 

De 2500 a 
menos de 
10.000 

91 0,14 5.015 0,19 5.106 1,78 

De 10.000 e 
mais 

12 0,02 728 0,03 740 1,62 

Produtor sem 
área  

179 0,28 33.532 1,25 33.711 0,53 

Totais 64.690 100% 2.689.934 100% 2.754.624 2,35% 

Fonte: Adaptado de Censo Agropecuário (2017). 

 

No que concerne ao número de agricultores brasileiros oficialmente 

cadastrados enquanto orgânicos, a Tabela 2 traz uma sistematização das 

informações constantes no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos (CNPO), em 

2021. Cabe frisar, que mensalmente estas informações são atualizadas, sendo seus 

dados públicos (VILELA et al, 2019). Também merece destaque que desde o seu 

princípio, o CNPO sempre apresentou um acréscimo, chegando aos atuais 23.822 
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cadastros. Igualmente, por meio da Tab. 2 é possível perceber que existe uma 

distribuição desproporcional do número de produtores nas diferentes regiões 

brasileiras, sendo que apenas o estado do Rio Grande do Sul representa 15,7% do 

total de produtores orgânicos brasileiros. Salienta-se ainda que dos quinze 

agricultores de Santana do Livramento cadastrados, nove são do ramo apícola 

(produtores de mel) e seis famílias integram a OCS “Agroecologia, Terra, Pampa e 

Fronteira”. 

 

Tabela 2 - Relação dos produtores orgânicos por regiões brasileiras e a sua 
distribuição conforme seu cadastro no Sistema Brasileiro de Avaliação da 
Conformidade Orgânica*, em 2021 

Locais 
Produto- 
res (n) 

Certificadoras  
(n) 

OPAC  
(n) 

OCS  
(n) 

Empre-
sas 

Produto-
res 

Organiza-
ções 

Produto-
res Organismos Produtores 

Brasil 23.822 12 10.286 28 8.703 360 4.833 

Região Norte 2.563 6 1882 2 60 41 621 
Região 
Nordeste 

7.470 8 3251 10 1608 168 2611 

Região Centro 
Oeste 

749 6 291 5 264 20 194 

Região 
Sudeste 

4.037 12 2017 8 1066 97 954 

Região Sul 9.003 9 2845 7 5705 35 453 

RS  3.739 7 963 4 2395 27 381 
Santana do 
Livramento 
(RS) 

15 1 10 0 0 1 5 

Fonte: Adaptado de CNPO-MAPA (2021). 
*Referência: abril/2021. 

 

Após apresentar este panorama sobre a produção orgânica, vejamos como é 

o cenário do consumo destes alimentos, sobretudo no contexto da pandemia. 

 

2.2 CONSUMO ALIMENTAR NA PANDEMIA 

 

Se de uma parte, a pandemia indica ter impactado na produção, em grau 

muito mais intenso, a crise sanitária influenciou diretamente a esfera do consumo e 

da alimentação. De acordo com Lima et al (2020) o consumo per capita anual de 

alimentos orgânicos atinge quase 300 euros em alguns países, como na Suíça e na 

Dinamarca; no entanto, o consumidor da UE gastou em média € 67,2 em alimentos 
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orgânicos. Em 2000, esse valor era de € 13,4 por consumidor, ou seja, ocorreu um 

aumento médio anual de quase 10% entre 2000 e 2017. Ainda segundo a mesma 

fonte, essa taxa média de crescimento é um pouco maior quando se consideram 

todos os países da Europa, onde o consumo per capita é menor.  

De uma forma ou de outra as alterações ocorreram no consumo alimentar 

durante a quarentena, com diversos pontos comerciais para consumir in loco 

fechados, as pessoas tiveram de preparar a maioria de suas refeições em seus 

lares, pode ser positivo devido a tendência da comida preparada em casa ser 

ademais saudável (STEELE et al, 2020). 

Além de causar efeitos em distintos aspectos sociais a pandemia impactou 

diretamente a segurança alimentar. O país é um dos responsáveis por reconhecer 

legalmente a alimentação como sendo um direito humano, um assunto debatido 

constantemente e que aumentou atualmente. Em meio a situação vivenciada do 

novo vírus, acentuou-se a insegurança alimentar de cada indivíduo (JAIME, 2020). 

De acordo com Maia (2021) os consumidores brasileiros buscam primeiro os 

supermercados para abastecer sua dispensa, deixando em segundo plano as feiras 

de produtores. Na pandemia essa realidade foi alterada, as pessoas passaram a 

comprar nas feiras seus alimentos, enfatiza-se a importância dos feirantes nesse 

contexto da alimentação. A aquisição de produtos diretamente nas unidades de 

produção duplicou com a situação pandêmica vivenciada. O contato dos 

consumidores com produtores familiares auxilia na compra direta de alimentos. 

O alimentar-se é sobre ingerir nutrientes, também inclui conter e fornecer 

nutrientes, como a refeição é preparada e combinada, as características do padrão 

de se alimentar, os aspectos culturais e sociais da alimentação e de práticas 

alimentares. Esses aspectos influenciam diretamente a saúde e o bem-estar. Ingerir 

nutrientes, assegurada pela alimentação, é fundamental para obter uma excelente 

saúde. O conjunto, preparo e consumo de alimentos combinados são o que fazem 

uma alimentação ser saudável, cada alimento tem nutrientes distintos, as 

combinações de vários com nutrientes diferentes fazem a dieta adequada. Realizar 

a refeição a mesa com a família, ou no sofá assistindo televisão afetam quais são 

consumidos e a quantidade da ingestão dos alimentos. Alguns alimentos podem 

prejudicar a saúde como as gorduras, óleos, sal e açúcar, a ingestão excessiva de 

qualquer um desses produtos pode gerar doenças cardíacas, obesidade e diversas 

outras doenças crônicas. As fibras estão presentes nos produtos de origem vegetal, 
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contendo diferentes nutrientes, porém se consumidos individuais não fornecem 

todos os nutrientes necessários ao organismo (GUIA ALIMENTAR PARA A 

POPULAÇÃO BRASILEIRA, 2014). 

Este é o quadro analítico geral do qual nos valemos para embasar a 

realização da pesquisa, cujas orientações metodológicas são apresentadas à 

continuação. 
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3 METODOLOGIA 

 

O estudo foi realizado no município de Santana do Livramento, Rio Grande do 

Sul, Brasil, localizado a uma latitude de 30º53’27” sul e 55º31’58” oeste, com 208 

metros de altitude e uma distância de 498 km da capital do estado (Porto Alegre), 

500 Km de Montevideo (Capital do Uruguai) (VIANA et al, 2010). 

 

Figura 1 - Mapa ilustrativo indicando a localização do município de Santana do 
Livramento, RS 

 

Fonte: AMFRO (2021) 

 

 O trabalho foi realizado a partir de uma pesquisa via formulário eletrônico do 

Google com um recorte dos consumidores de Santana do Livramento/RS. A amostra 

esteve direcionada à comunidade acadêmica e círculo de relações dos autores, 

sendo sua divulgação ampla e irrestrita, condicionando-se que os respondentes 

residissem no município. Também fez parte do desenho de pesquisa o 

estabelecimento de um prazo e uma meta mínima e máxima de participantes. 

O instrumento de coleta de dados foi composto de questões abertas e 

fechadas, sendo sua divulgação realizada por meio das redes sociais e de 

aplicativos de troca de mensagens instantâneas. O formulário recebeu respostas 

pelo período de sessenta dias, entre os meses de junho e agosto de 2021, obtendo-

se 327 respondentes. Cabe salientar que após este período foi inicialmente 
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realizada uma análise da fidedignidade das informações, na qual foram excluídas 

três respostas, sendo consolidado um número de 324 entrevistados. De posse 

destes dados informados, realizou-se a sistematização e apresentação de 

elementos gráficos gerados pelo próprio sistema. À continuação procedeu-se o 

download da planilha em Excel com os dados, sendo esta a base utilizada para a 

análise e sistematização dos resultados. Neste processo valeu-se da Estatística 

Básica Simplificada, que segundo Carvalho; Campos (2016) contempla três etapas 

do processo estatístico: coleta, organização e descrição dos dados, para então 

reunir elementos para realizar as duas etapas finais da pesquisa, que consistem em 

proceder à análise dos elementos para, enfim, chegar-se à uma conclusão. 

Na parte analítica, inicialmente selecionou-se as variáveis de interesse, quais 

sejam: i) Consome orgânicos; O que são os orgânicos e, mudança de hábitos 

durante a pandemia. Cabe destacar, que também foram utilizadas algumas 

informações básicas sobre os respondentes, como: naturalidade, gênero, faixa 

etária, renda, etc. A análise dos dados se divide em caracterização do público alvo, 

sistematização e categorização das variáveis. 

Posteriormente, para além da análise individual resultante de cada uma das 

variáveis supracitadas, procedeu-se o cruzamento entre algumas delas, à exemplo 

de consumo de orgânicos versos mudanças de hábitos alimentares, consumo versos 

qualidade da alimentação, conhecimento e tempo de consumo, etc. 

Os principais resultados relacionados aos objetivos deste estudo são 

apresentados na sequência.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 PERFIL GERAL DOS RESPONDENTES 

 

Quanto ao perfil geral dos participantes da pesquisa, cerca de 76% dos 

respondentes foram santanenses, enquanto que os demais possuem naturalidades 

diversas, de 46 locais distintos. Em relação ao gênero dos informantes, mais de dois 

terços (219) foram mulheres. Acredita-se que este possa ser um indicativo de uma 

maior predisposição e relação com a temática abordada. No que concerne à faixa 

etária dos entrevistados, houve um relativo equilíbrio, sobressaindo-se os 

respondentes jovens (12 a 29 anos), com 34,9%. Em alguma medida, este era um 

cenário previsível, uma vez que a pesquisa circulou entre a comunidade acadêmica 

da Universidade.  

O fato dos respondentes ser graduados ou estar cursando a graduação, com 

essa informação explicasse a relação do nível escolar e compreensão sobre 

alimentação, saúde e ambiente (BRANDENBURG, 2002; NEUTZLING et al., 2010). 

 

 

Gráfico 1 - Consumo de orgânicos por naturalidade dos informantes 

 Fonte: 

Elaborado pela autora (2021) 

 

189 

78 

57 

9 

SIM NÃO
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O gráfico 1 apresenta os respondentes naturais de Santana do Livramento 

são os que mais consomem produtos de origem orgânica, isso pode suceder 

devido residir na cidade e ter conhecimento há mais tempo de estabelecimentos 

que comercializam produtos orgânicos.  

O local de venda e os meios que são utilizados para comercialização desses 

produtos, a forma de expor seja em feiras ou fotos através de aplicativos de 

mensagens ajuda na divulgação, seja devido a comunicação boca a boca ou por 

mensagem. Essa mesma estratégia foi verificada pelo trabalho de  Maia; 

Nascimento (2019), assim sendo os consumidores passam a ter conhecimento dos 

agricultores de produtos orgânicos da cidade. 

 

 

Gráfico 2 - Relação entre renda e consumo de alimentos orgânicos dos 
respondentes 

  
Fonte: Elaborado pela autora (2021)  

*Salário mínimo (SM) 

  

Percebe-se análise gráfico 2 no quesito renda, 63,5% possuem renda familiar 

média de até três salários mínimos, outro fator que pode estar ligado para aquisição 

dos alimentos orgânicos, tangente a demanda por alimentos orgânicos estar 

diretamente vinculada ao preço e a renda dos consumidores (MACIEL et al, 2019). 
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4.2 DAS RELAÇÕES ENTRE CONSUMO DE ORGÂNICOS E PANDEMIA 

 

Por meio da Tab. 3 é possível analisar a relação entre os consumidores de 

orgânicos com a alteração de hábitos durante a pandemia, observa-se dos 

respondentes alguns já tinham o hábito saudável devido ao número de 246 

respondentes que consomem, desses 61,4% substituíram sua alimentação durante 

o período pandêmico, buscando ampliar e inserir mais práticas relacionadas à saúde 

e segurança alimentar (OMS). De outra parte, aqueles que informaram não consumir 

alimentos orgânicos, também tiveram uma menor alteração de seus hábitos 

alimentares, uma vez que menos da metade destes (44,9%) indicou ter feito alguma 

mudança na alimentação de forma a deixá-la mais saudável.  

 

Tabela 3 - Relação entre o consumo de orgânicos e a mudança de hábitos 
alimentares durante a pandemia, informada pelos respondentes 

Consome orgânicos Alterou seus hábitos alimentares durante a Pandemia 

Sim (246) 151 (61,4%) 

Não (78) 35 (44,9%) 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

Segundo Guia Alimentar para População Brasileira (2014, p. 17) “padrões de 

alimentação estão mudando rapidamente na maioria dos países”, os alimentos 

menos processados estavam sendo trocados por processados, prontos para serem 

consumidos. Contradizendo essas alterações, devido a atual situação pandêmica, 

alimentação passou a ser prioridade, os ultraprocessados substituídos por alimentos 

frescos, sazonais, naturais que são componentes da nutrição e auxiliam na 

imunidade, diretamente positivos ao combate contra a Covid-19. Ocorreu uma 

elevação no consumo de alimentos benéficos a saúde durante a pandemia, apesar 

de tímido, as pessoas começaram a priorizar sua saúde (STEELE, 2020). 

No Gráfico 3 denota-se a interessante correlação entre quem consome 

orgânicos e a qualidade de sua alimentação.  
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Gráfico 3 - Relação entre o consumo de orgânicos (sim ou não) e a qualidade da 

alimentação, informada pelos respondentes 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

No gráfico acima, verifica-se que 88,6% daqueles que consomem orgânicos 

informaram ter uma qualidade alimentar mediamente ou muito saudável. Por sua 

vez, dos que não consomem orgânicos, 38,5% dos respondentes informaram ter 

uma dieta alimentar pouco ou nada saudável. Desta forma, acredita-se que haja 

uma associação entre o consumo de orgânicos com a questão de cuidado com a 

saúde via qualidade alimentar. Antes da pandemia da covid 19, na sociedade já 

existia uma pandemia denominada obesidade, qual atacava e ainda ataca a 

população, e por meio da alimentação mudanças podem ocorrer no organismo 

humano, o beneficiando. Essa alteração de hábitos não decorre de uma hora para 

outra, é possível adquirir hábitos saudáveis gradativamente, permanecendo a vida 

toda com uma alimentação balanceada e nutritiva (KLOTZ; PRADO; SEIXAS, 2017). 

Segundo Schneider et al. (2020) durante a pandemia o preparo da 

alimentação de alguns indivíduos passou a ser em seus lares, a alimentação 

adequada e correta tem conexão com preparo, os produtos utilizados nesse 

momento fazem diferença para melhorar a saúde. 
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Tabela 4 - Relação entre o tempo que conhece e a frequência de consumo dos 

produtos orgânicos entre os entrevistados 

Tempo que conhece 
Tempo que consome 

< 1 ano 1-3 anos 3-5 anos 5-10 anos >20 anos 

Há menos de um ano  3 6 6 1 1 

Entre 1 e 3 anos  6 28 0 0 0 

Entre 3 e 5 anos 6 14 24 2 4 

Entre 5 e 10 anos 1 17 28 39 1 

Há mais de 20 anos 1 1 2 9 37 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

Em relação a tabela 4 demonstra na sequência que aproximadamente 75 % 

dos entrevistados, ou seja, maioria já tinha conhecimento e também o hábito de 

consumir produtos de origem orgânica. As tecnologias avançam em grande escala, o 

conhecimento atualmente está a um toque, os celulares, os notebooks onde os 

aplicativos, sites e tantas ferramentas que auxiliam no dia a dia de grandes 

empresas. Tais podem ser usadas por agricultores familiares produtores de 

orgânicos para divulgação dos seus produtos, existe a demanda pelos serviços de 

entrega a domicílio e compras através de sites (GAZOLLA; AQUINO, 2021). 

De acordo com autor supracitado acima as estratégias de marketing são recentes e 

ainda não são unanidade de uso pelos agricultores familiares. A pandemia fez um 

movimento forçoso para que mais uma vez a categoria pudesse se reinventar e 

permanecer no mercado.  
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Figura 2 - Nuvem de palavras destacando como os entrevistados conceituam 

alimentos orgânicos 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

Na figura 2 observa-se a nuvem de palavras, a qual construiu-se através da 

questão “para você, produto orgânico e/ ou agroecológico é aquele que...”. Os 

respondentes quando indagados disseram ser “livre, natural, saudável e sustentável, 

sem-veneno, agricultura familiar” são as respostas destacadas na nuvem. O enfoque 

dessa questão para obtenção de informações se os entrevistados compreendem o 

que é um produto orgânico, pois nem todo produto proveniente da agricultura 

familiar caracteriza-se como orgânico.  

Segundo Sousa et al. (2012, p. 513) “os alimentos orgânicos são definidos 

como aqueles alimentos in natura ou processados que são oriundos de um sistema 

orgânico de produção agropecuária e industrial”. Salienta-se que os consumidores 

muitas vezes possam não ter este conceito preciso e técnico sobre os produtos 

orgânicos, mas como exprimem os próprios termos com os quais eles designaram 

estes alimentos, há uma nítida vinculação com o que de fato são estes gêneros. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Cabe ressaltar através deste estudo foi possível inferir que no caso 

analisado, relacionado ao consumo de alimentos orgânicos no contexto de 

pandemia, um recorte da população de Santana do Livramento alterou seus 

hábitos buscando priorizar a saúde. Pelo recorte realizado no município de 

Santana do Livramento, observou-se que uma porcentagem (61,4%) 

considerável dos entrevistados remodelou sua alimentação, valorizando a 

qualidade da alimentação relacionada ao contexto da pandemia.  

Através da literatura estudada e do levantamento empírico realizado 

grande parte da população, assim, como os entrevistados modificaram seus 

hábitos alimentares para adquirir ou melhorar a imunidade, consequentemente 

a saúde. Os noticiários mostravam os benefícios de uma alimentação 

balanceada, isso fez com que vários passassem a alimentar-se bem, 

correlacionando com a imunidade e não ir a óbito devido a contaminação pelo 

vírus. 

Os que responderam conhecer e consumir produtos orgânicos se 

consideram mediamente saudáveis. Também o conceito de orgânicos para 

alguns parece não ser claro, a diferença dos convencionais para os orgânicos. 

A aparência do produto pode ser parecida quanto ao valor nutritivo o orgânico 

está à frente. 

A partir dos resultados é possível verificar que os respondentes 

retomaram o consumo de mais alimentos frescos e locais, podendo resultar em 

um incremento na renda dos agricultores locais. Estima-se que estes hábitos e 

comportamentos sejam mantidos após a pandemia. Entretanto, parece haver 

uma incerteza quanto ao grau de alteração dos hábitos de consumo, bem como 

da própria manutenção da maior parte das alterações informadas pelos 

respondentes deste estudo. 

Um importante aspecto a ser qualificado no campo do consumo: 

esclarecer e fazer com que mais pessoas saibam identificar precisamente os 

alimentos orgânicos, além de os conseguirem distinguir perante aqueles 

produtos que reivindicam esta condição, mas que de fato não o são. 

Cumpre salientar ainda que por tratar-se de um tema de grande 

relevância na atualidade, ademais de ser uma agenda de pesquisa do grupo ao 
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qual a autora encontra-se vinculada, outros trabalhos tratarão de aprofundar e 

verificar as dinâmicas de consumo de orgânicos no território. 
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