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RESUMO 
 

A população brasileira além de não possuir o hábito de compra, desconhece ou 
entende muito pouco sobre produtos oriundos da agricultura orgânica. A demanda 
no consumo de produtos orgânicos parece não estar somente relacionada ao valor 
nutricional, mas também aos diversos significados que lhes são atribuídos pelos 
consumidores. Quem compra frutas, legumes e verduras orgânicas preocupa-se não 
somente com a segurança alimentar, mas ainda com a proteção da natureza, o 
desenvolvimento sustentável e uma auto realização através do comportamento de 
sentir-se parte de um processo de preservação do ambiente e colaboração com a 
qualidade de vida das famílias agricultoras. O objetivo da pesquisa foi avaliar o nível 
de conhecimento e de consumo da população do município de Santana do 
Livramento, RS, sobre os produtos oriundos da agricultura orgânica. Foram 
aplicados questionários remotos via Formulários do Google Forms, com perguntas 
de cunho qualitativo e quantitativo, tendo como público alvo diferentes grupos 
sociais, como estudantes do curso de graduação em Agronomia da Uergs, 
agricultores, população urbana em geral, profissionais da área de saúde e 
esportistas, totalizando 120 entrevistados. Concluiu-se que o perfil do consumidor de 
produtos orgânicos no município é predominantemente do gênero feminino, com 
idade entre 36 e 45 anos, com grau de escolaridade ensino superior incompleto e 
renda mensal entre 1 a 3 salários mínimos. O grupo formado pelos agricultores 
acertou sobre o conceito de alimento orgânico. Já os grupos formados pelos 
pecuaristas familiares, população urbana em geral e esportistas obtiveram 100% das 
respostas apontando que os orgânicos são importantes e que todos deveriam 
consumir. Dos entrevistados, 75% considera seu conhecimento como razoável, 
12,5% como alto conhecimento, 11,6% como pouco conhecimento e 0,83% como 
nenhum conhecimento. A principal motivação para a compra desse tipo de alimento 
gira em torno da preocupação com a saúde, seguido pela ausência da aplicação de 
agrotóxicos. A maior dificuldade apontada pelos entrevistados foi o fator econômico, 
através do preço dos alimentos, seguido pelo local de compra, a oferta dos produtos 
e a variedade comercializada. Verificou-se que na média 60,83% da população 
entrevistada consome produtos orgânicos toda a semana, 18,33% consomem duas 
vezes por mês, 9,16% afirmou consumir uma vez por mês e 11,66% não consomem 
produtos orgânicos.  
 
 

Palavras-chave: Perfil de Consumidor. Agricultura Orgânica. Mercado de Produtos 

Orgânicos. 

 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 
 

The Brazilian population in addition to not possessing the shopping habit, does not 
know or understands very little about products arising from organic agriculture. The 
demand of the consumption of organic products does not seem to be only related to 
the nutritional value, but also to diverse meanings which are attributed by the 
consumers. Those who buy organic fruits, vegetables and greens are worried not 
only with food safety, but also with the protection of nature, sustainable development 
and self realization by feeling part of the process of environmental preservation and  
collaboration with the quality of life of the family farmers. The objective of the 
research was to evaluate the level of knowledge and consumption of the population 
in the town of Santana do Livramento, RS, of the products arising from organic 
agriculture. Questionnaires were applied remotely via Forms from Google Forms, 
with questions of a qualitative and quantitative nature, having as a target audience 
different social groups, such as students from the Graduation course of Agronomy of 
the University Estadual of Rio Grande do Sul Uergs, farmers, urban population in 
general, health professionals and sportsmen, totaling 120 respondents. It was 
concluded that the consumer profile of organic products in the town is predominantly 
of the female genre, of the age group between 35 to 45 years, with an incomplete 
superior schooling level and a monthly income between 1 and 3 minimum salaries. 
The group formed by farmers understood the conceptfof organic food. Whilst the 
group formed by family ranchers, the urban population in general and sportsmen 
obtained 100% of correct answers showing that the organics are important and 
everyone should consume them. Of the interviewees 75% consider their knowledge 
as reasonable, 12,5% as high knowledge, 11,6% as low knowledge and 0,83% as no 
knowledge at all. The main motivation for the purchase of this type of food revolves 
around concern for health, followed by the absence of the application of pesticides 
The biggest difficulty indicated by the interviewees was the economic fator, by the 
price of the food products, followed by the place of purchase, the offer of products 
and the variety commercialized. It was verified that on average 60,83% of the 
population interviewed consume organic products every week, 18,33% consume 
twice a month, 9,16% affirmed they consume once a month and 11,66% never 
consume organic products. 
 

Key-words: Consumer Profile. Organic Agriculture. Organic Product Market. 
 

  



 
 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Descrição do perfil relattivo ao gênero, idade, grau de escolaridade, 

renda familiar, conceito, importância do consumo, como considera seu 

conhecimento sobre produtos orgânicos, frequência e tempo de consumo e motivos 

para a compra de alimentos orgânicos referente aos estudante do curso de 

Agronoma entrevistados na pesquisa em Santana do Livramento, Rio Grande do 

Sul. Uergs 2021. ........................................................................................................ 34 
 

Tabela 2 – Descrição do perfil relativo ao gênero, idade, grau de escolaridade, renda 

familiar, conceito, importância do consumo, como considera seu conhecimento sobre 

produtos orgânicos, frequência e tempo de consumo e motivos para a compra de 

alimentos orgânicos referentes aos(as) agricultores(as) (produtores(as) de grandes 

culturas e assentados(as) de reforma agrária) entrevistados na pesquisa em 

Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Uergs 2021. ........................................ 36 

Tabela 3 – Descrição do perfil relativo ao gênero, idade, grau de escolaridade, renda 

familiar, conceito, importância do consumo, como considera seu conhecimento sobre 

produtos orgânicos, frequência e tempo de consumo e motivos para a compra de 

alimentos orgânicos referentes aos pecuaristas familiar entrevistados na pesquisa 

em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Uergs 2021.................................... 41 

Tabela 4 – Descrição do perfil relativo ao gênero, idade, grau de escolaridade, renda 

familiar, conceito, importância do consumo, como considera seu conhecimento sobre 

produtos orgânicos, frequência e tempo de consumo e motivos para a compra de 

alimentos orgânicos referentes a população urbana em geral entrevistados na 

pesquisa em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Uergs 2021. ................... 43 

Tabela 5 – Descrição do perfil relativo ao gênero, idade, grau de escolaridade, renda 

familiar, conceito, importância do consumo, como considera seu conhecimento sobre 

produtos orgânicos, frequência e tempo de consumo e motivos para a compra de 

alimentos orgânicos referentes aos profissionais da área de saúde (enfermeiros, 

técnicos em enfermagem e médicos) entrevistados na pesquisa em Santana do 

Livramento, Rio Grande do Sul. Uergs 2021. ............................................................ 46 

Tabela 6 – Descrição do perfil relativo ao gênero, idade, grau de escolaridade, renda 

familiar, conceito, importância do consumo, como considera seu conhecimento sobre 

produtos orgânicos, frequência e tempo de consumo e motivos para a compra de 

alimentos orgânicos referentes aos esportistas (frequentadores de academia e 

jogadores de padel) entrevistados na pesquisa em Santana do Livramento, Rio 

Grande do Sul. Uergs 2021. ...................................................................................... 49 

 

 

 

 



 
 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 10 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ..................................................................................... 13 

2.1 SISTEMA ORGÂNICO DE PRODUÇÃO ............................................................. 13 

2.2 AGRICULTURA CONVENCIONAL E CONTAMINAÇÃO NOS ALIMENTOS ..... 16 

2.3 MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS ........................................................ 22 

2.3.1 Conhecimento e consumo de alimentos orgânicos pela população ......... 26 

3 OBJETIVOS ........................................................................................................... 30 

3.1 OBJETIVO GERAL ............................................................................................. 30 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................... 30 

4 METODOLOGIA .................................................................................................... 32 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................. 34 

6 CONCLUSÕES ...................................................................................................... 56 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 58 

APÊNDICE A ............................................................................................................ 71 



10 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

De forma geral, a população brasileira além de não possuir o hábito de 

compra, desconhece ou entende muito pouco sobre produtos oriundos da agricultura 

orgânica.  A grande maioria associa o alimento orgânico apenas como aquele isento 

de insumos químicos, ignorando a regulamentação ou os benefícios à saúde e ao 

meio ambiente. Segundo Azevedo (2006) além da influência do agronegócio, que 

tem avançado rapidamente no Rio Grande do Sul, em muitas localidades faltam 

informações a respeito do que seja um alimento orgânico, seus benefícios 

nutricionais e qualitativos, além do desconhecimento geral sobre as formas de 

produção que os torna diferenciados, quando comparados aos produzidos pela 

agricultura convencional.  

De acordo com o MAPA (2020), considera-se produto orgânico, seja ele in 

natura ou processado, aquele que é obtido em um sistema orgânico de produção 

agropecuária ou oriundo de processo extrativista sustentável e não prejudicial ao 

ecossistema local. 

Os alimentos oriundos do sistema orgânico não devem conter em sua 

composição nenhum tipo de insumo artificial, tais como agrotóxicos e adubos 

químicos, hormônios ou sementes híbridas e transgênicas, além de incluir ações de 

conservação dos recursos naturais sem deixar de lado a produtividade e a 

rentabilidade ao produtor, baseados nos preceitos da agroecologia. No que se refere 

ao ecossistema, favorece a manutenção de matéria orgânica no solo, aumentando 

sua biodiversidade e reduzindo a perda de nutrientes. Dessa forma, o acesso a 

alimentos cultivados de maneira orgânica livre de contaminantes contribui para uma 

alimentação saudável e um ambiente preservado e sem contaminantes químicos.  

A demanda no consumo de produtos orgânicos parece não estar somente 

relacionada ao valor nutricional, mas também aos diversos significados que lhes são 

atribuídos pelos consumidores. Quem compra frutas, legumes e verduras orgânicas 

preocupa-se não somente com a segurança alimentar, mas ainda com a proteção da 

natureza, o desenvolvimento sustentável e uma auto realização através do 

comportamento de sentir-se parte de um processo de preservação do ambiente e 

colaboração com a qualidade de vida das famílias agricultoras. 

 Esse perfil de consumidores de orgânicos pode ter sido formado em função 

do agronegócio no Brasil e os inúmeros problemas oriundos do modelo convencional 
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de agricultura. Porém, apenas recentemente as crises ambiental, alimentar, 

econômica, climática e social impuseram uma mudança urgente na forma de pensar, 

atuar e pesquisar. Percebe-se que o conceito de sustentabilidade atualmente está 

mais presente na vida dos produtores rurais, gerando certo entendimento acerca da 

necessidade de se propor uma transição da agricultura convencional para a 

produção orgânica, buscando tornar a produção de alimentos mais compatível sob o 

ponto de vista ambiental, social e econômico. 

A pouca informação da população brasileira diante do conceito de um produto 

orgânico influencia na escolha final duramente a compra dos alimentos cotidianos. 

Pesquisas realizadas por Darmon et al. (2008) confirmam que a qualidade da dieta 

tende a ser melhor com o aumento da renda ou da escolaridade do público 

consumidor, e que dietas com alto teor de carboidratos e ultraprocessados de baixa 

qualidade nutricional são consumidos, preferencialmente, pelos grupos socialmente 

menos favorecidos e de baixa escolaridade. Corroborando, Kamphuis et al. (2015) 

acrescenta que o modo de vida contemporâneo caracterizado pelo processo de 

urbanização, pelo ritmo de vida acelerado, por uma nova configuração das 

ocupações, entre outros fatores, acrescenta novos desafios à escolha alimentar.  

Pesquisas realizadas por Pohl et al. (2019) também apontam para o perfil 

feminino com nível superior completo como o maior consumidor de orgânicos no 

Brasil. Esse grupo, por ter maior grau de escolaridade, melhores empregos e, 

consequentemente, maior poder aquisitivo, parece não se importar no gasto com 

alimentos mais caros e as vezes de difícil acesso, muitas vezes necessitando de 

uma compra bem planejada. Além disso, as mulheres que consomem produtos 

orgânicos possuem maior preocupação com a saúde e boa forma, revelando o 

potencial que explica a maior demanda por alimentos livres de agrotóxicos e 

produtos químicos. 

Porém, a produção de alimentos orgânicos em Santana do Livramento, RS, 

nunca foi um assunto de grande demanda pela população, caracterizada pelo baixo 

consumo de frutas, legumes e verduras nas refeições diárias, possivelmente pela 

influência cultural dos hábitos fronteiriços, que priorizam a carne em todas as 

refeições cotidianas (TERRA; DA COSTA, 2017). Sabe-se que o gaúcho morador da 

fronteira com o Uruguai cultiva fortemente o paladar pela carne bovina, gerando uma 

necessidade quase que diária do consumo desse tipo de alimento (LAYTANO, 

1997). 
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Atualmente vem ocorrendo todas as semanas na área central e urbana do 

município uma feira local que comercializa produtos orgânicos provenientes da 

agricultura familiar, agroindústria e economia solidária, gerando renda circulante na 

cidade e levando informações sobre esse tipo de produção para a população 

santanense, o que pode ser um fator para alavancar a demanda por alimentos 

orgânicos e um estilo de vida saudável.  

Sistemas de produção que favorecem o acesso a uma dieta não custosa, 

diversificada e equilibrada em termo nutricionais, mesclada por alimentos de 

qualidade e em quantidade adequada, confluem com os princípios da agricultura 

orgânica que preza a soberania e a segurança alimentar e nutricional.  

Esse crescente interesse pelo consumo de alimentos com maior valor nutritivo 

e menor teor de contaminantes químicos, além da busca por hábitos de vida mais 

saudáveis, têm contribuído para impulsionar o consumo de alimentos orgânicos 

(FAO, 2011). Pereira e Torres filho (2010), afirmam que as feiras agroecológicas são 

espaços para comercialização de produtos orgânicos, sendo as mesmas 

consideradas como uma forma alternativa de proporcionar para população alimentos 

mais saudáveis, que optam e procuram por produtos frescos, de preferência 

diretamente do produtor rural.  

Diante do exposto, esse trabalho de conclusão de curso teve como objetivo 

avaliar o nível de conhecimento e de consumo da população do município de 

Santana do Livramento, sobre os produtos oriundos da agricultura orgânica, 

buscando identificar o significado que esta população atribui a esse tipo de produto. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 SISTEMA ORGÂNICO DE PRODUÇÃO 

 

No Brasil, o sistema orgânico de produção está regulamentado pela Lei 

Federal nº 10.831 de 23 de dezembro de 2003, caracterizando-se por adotar 

técnicas específicas mediante a otimização do uso dos recursos naturais e 

socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades 

rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização 

dos benefícios sociais, a minimização da dependência de energia não renovável, 

empregando, sempre que possível, métodos culturais, biológicos e mecânicos para 

o controle de insetos considerados pragas dos cultivos. O sistema orgânico não 

utiliza adubos químicos de alta solubilidade nem agrotóxicos, nem organismos 

geneticamente modificados ou radiações ionizantes em qualquer fase do processo 

de produção vegetal, processamento, armazenamento, distribuição e 

comercialização (MAPA, 2003).   

Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 

(FAO, 2001), orgânico é um termo de rotulagem que indica que os alimentos são 

produzidos respeitando às normas de produção orgânica e que estão certificados 

por uma estrutura ou autoridade oficial de certificação devidamente constituída. Os 

alimentos orgânicos são definidos como aqueles alimentos in natura ou processados 

que são oriundos de um sistema orgânico de produção agropecuária e industrial. A 

produção de alimentos orgânicos é baseada em técnicas que dispensam o uso de 

insumos como agrotóxicos, fertilizantes químicos, medicamentos veterinários, 

organismos geneticamente modificados, conservantes, aditivos e irradiação. A 

ênfase da produção está direcionada ao uso de práticas de gestão e manejo do solo 

que levam em conta as condições regionais e a necessidade de adaptar localmente 

os sistemas de produção. 

De acordo com a Federação Internacional de Movimentos de Agricultura 

Orgânica (IFOAM, 2009), a agricultura orgânica é um sistema de produção que visa 

a qualidade e a saúde do solo, da população e dos ecossistemas, evitando todo o 

tipo de insumo com síntese química, além de hormônios de crescimento e 

antibióticos. O produtor deve respeitar normas em todas as etapas de produção, 

desde a preparação do solo até a embalagem do alimento, sempre preservando o 
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ambiente natural. Com base nestes quesitos, o termo “orgânico” utilizado nos rótulos 

de alimentos indica que o produto foi produzido em conformidade com as normas de 

produção orgânica e que foi certificado por uma entidade oficialmente reconhecida 

pelo MAPA.  

Cabe ressaltar algumas diferenças entre a agricultura orgânica e a 

agroecologia. Enquanto a agricultura orgânica tem suas raízes na ciência do solo, a 

agroecologia sustenta seus princípios na ecologia. A agroecologia privilegia, em um 

primeiro momento, as dimensões agronômica e ecológica (GLIESSMAN, 1990), e 

em seguida as dimensões sociológicas e políticas (GUZMÁN CASADO et al, 2000). 

Esses autores defendem a visão de que a agroecologia representa um novo campo 

de conhecimento de apoio ao processo de transição em direção à sustentabilidade. 

Por outro lado, a agricultura orgânica sustenta-se segundo a IFOAM (2005), em 

princípios de equidade, saúde e justiça e em paradigmas de conservação e 

manutenção da fertilidade do solo, como base para a produção. 

As técnicas utilizadas na agricultura orgânica, quando efetuadas de forma 

correta, melhoram a fertilidade dos solos, aumentando a capacidade de retenção de 

água e nutrientes, diminuindo a erosão e a lixiviação e, consequentemente, a perda 

de qualidade deste recurso que possui lenta renovação natural (KAMIYAMA et al., 

2011). Isso é possível devido à utilização de técnicas de manejo como a manutenção 

da cobertura do solo, rotação de culturas, incremento de matéria orgânica e 

favorecimento das atividades biológicas do solo, aplicando neste ponto, o conceito 

chave da agricultura orgânica: a conservação do solo (LYNCH, 2009).  

 O solo é um dos recursos naturais de maior importância no cultivo orgânico, já 

que é a base do sistema produtivo, devendo ser constantemente preservado, bem 

manejado e renovada frequentemente sua fertilidade. De acordo com Terron (2000) 

o uso de material orgânico proporciona melhoria na fertilidade, além de ser 

excelente condicionador de solo, melhorando os atributos físicos, químicos e 

biológicos, ou seja, aumenta a retenção de água, a agregação e a porosidade do 

solo, aumentando assim a capacidade de troca de cátions, a fertilidade e a vida 

microbiana do solo, que, por sua vez, potencializam a produtividade das culturas.  

Vários materiais orgânicos podem ser usados como fertilizantes de solo, 

sendo que as principais fontes disponíveis no meio rural são os estercos de animais, 

os resíduos de culturas e os adubos verdes. Leite et al. (2003) constataram que a 

aplicação de composto orgânico ao solo constitui uma efetiva forma de reciclagem 
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de nutrientes e retorno de carbono ao solo. Conforme o mesmo autor, a adição de 

materiais orgânicos é fundamental à qualidade do solo, em decorrência da liberação 

gradativa de nutrientes, que reduz processos como lixiviação, fixação e volatilização, 

embora esse material dependa essencialmente da sua taxa de decomposição, 

controlada pela temperatura, umidade, textura e mineralogia do solo, além da 

composição química do material orgânico utilizado. 

A agricultura orgânica, tem sido sugerida com um meio de mitigar os efeitos 

negativos da intensificação agrícola. Neste sistema a criação de animais é integrada 

à gestão agrícola da propriedade orgânica, produzindo assim insumos fertilizantes 

de qualidade, após o manejo adequado dos estercos (WINQVIST et al., 2012). 

A manutenção da cobertura permanente do solo, integração da adubação 

orgânica e verde, controle da erosão, manejo da fertilidade do solo, consequente 

equilíbrio nutricional das plantas, além do controle biológico de insetos considerados 

pragas, são outras práticas amplamente utilizadas nos sistemas orgânicos de 

produção (AZADI et al., 2011).  

 No topo dos impactos causados pela agricultura orgânica está a mitigação 

das causas e efeitos do aquecimento global e das mudanças climáticas. Além da 

maior resiliência dos sistemas orgânicos aos efeitos destas mudanças, devido 

principalmente à diversificação de espécies e técnicas de manejo, aliados à melhoria 

das condições de fertilidade do solo, esse tipo de cultivo apresenta baixa emissão de 

carbono e nitrogênio na atmosfera, principalmente pelo melhor aproveitamento 

destes elementos dentro do próprio sistema produtivo (AZADI et al., 2011).  

 Conforme Souza (2005), a produção orgânica, além da preservação do meio 

ambiente e da saúde humana, pode contribuir para um aumento de renda ao 

agricultor, em função do produto gerado nesse tipo de sistema, traduzindo em maior 

valor agregado das mercadorias comercializadas.  

De acordo com Del Grossi et al (2001), outra possibilidade do sistema 

orgânico de produção é o aproveitamento da própria mão de obra familiar 

excedente, principalmente das mulheres, que têm buscado ocupações domésticas 

fora do estabelecimento agrícola, recebendo salários que, em média, são menores 

que aqueles dos trabalhadores agrícolas rurais. Freitas (2002) argumenta que a 

agricultura orgânica pode reduzir custos e ser tão rentável quanto o sistema 

convencional.  

Para Beltrão (2009) a agricultura orgânica oferece diversas vantagens para o 
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pequeno produtor, destacando-se a viabilidade técnica em pequenas áreas, o 

favorecimento à diversificação produtiva no estabelecimento, a geração de um maior 

número de empregos do que a convencional, a menor dependência dos insumos 

externos, a eliminação do uso de agrotóxicos e a valorização dos produtos 

comercializados.  

 

2.2 AGRICULTURA CONVENCIONAL E A CONTAMINAÇÃO NOS ALIMENTOS 

 

O modelo de agricultura convencional dos dias atuais possui relação com 

uma série de transformações no conceito de produzir. Os sistemas produtivos 

passaram por várias mudanças ao longo dos anos que visavam a lógica da 

exploração dos recursos naturais e o desenvolvimento econômico a qualquer custo, 

consolidando-se o paradigma de que o ambiente natural está presente apenas para 

servir ao homem, sem observar os limites de sua utilização. 

A história revela que a partir da Segunda Guerra Mundial (1938 – 1945) o 

mundo passou a conhecer novas tecnologias voltadas para o meio agrícola, que 

posteriormente foram disseminadas para diversos países, principalmente para 

aqueles em desenvolvimento. Essas tecnologias caracterizaram o surgimento do 

movimento intitulado como Revolução Verde, que era um modelo convencional de 

agricultura baseada na utilização de fertilizantes químicos de alta solubilidade, 

agrotóxicos, maquinário para revolvimento do solo e sementes híbridas, sob a 

argumentação de que o pacote tecnológico possibilitaria a maximização agrícola 

com o aumento da produtividade dos cultivos (SANTOS; SILVEIRA, 2001). 

Durante a Revolução Verde a agricultura se desenvolveu expressivamente 

trazendo como consequências fortes impactos negativos ao meio ambiente 

(BARBOZA et al., 2012).  

Grandes transformações da paisagem do meio agrícola ocorreram a partir da 

Revolução Verde com a utilização de tecnologias, como a substituição da mão de 

obra humana e animal pela utilização de máquinas e equipamentos, a utilização de 

sementes selecionadas para maior produtividade (sementes transgênicas), e 

principalmente a intensiva utilização da adubação química e de agrotóxicos (CUNHA 

et al., 2003).  

De acordo com Londres (2011), a indústria produtora de agrotóxicos iniciou-se 

no período das grandes guerras mundiais, em que esses insumos eram utilizados 
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para exterminar a vegetação, dificultando o esconderijo da parte inimiga, surgindo 

então os herbicidas químicos. No período pós-guerra, esse produto ficou em desuso, 

e para que não ocorresse o prejuízo das empresas produtoras, o seu uso foi 

redirecionado para a agricultura, com incentivos governamentais para a utilização no 

meio rural.  

A Revolução Verde dos anos 50 trouxe ao mundo substâncias químicas 

denominadas de “defensivos agrícolas”, que mesmo tendo a função inicial de 

combater pragas e doenças dos cultivos ou de acelerar ou diminuir o tempo de 

colheita, causam alteração no processo natural de desenvolvimento das plantas, 

como também interferem na dinâmica de vida e de preservação do meio ambiente, 

além de contaminações diversas nos solos, águas e seres vivos (CARVALHO et al., 

2017).  

De acordo com Lucchesi (2005) uma discussão terminológica vem sendo 

travada sobre os produtos utilizados na agricultura, visto que a indústria de 

agrotóxicos e o seu comércio utilizam múltiplas terminologias (pesticidas, 

praguicidas, defensivos agrícolas) para designação destas substâncias químicas 

que objetivam combater insetos pragas e doenças nos cultivos, que em conjunto 

com os fertilizantes solúveis e as máquinas, foram responsáveis pelo aumento dos 

índices de produtividade na agricultura, provocando a Revolução Verde.  

Com relação ao uso, efeitos e terminologia dos produtos químicos utilizados 

na agricultura, o Brasil promulgou em junho de 1989 a Lei Nº7.802 que 

regulamentou o uso do termo “agrotóxico” como a nomenclatura correta a ser 

utilizada para os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, 

destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento 

de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou 

implantadas, e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e 

industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de 

preservá-la da ação danosa de seres vivos considerados nocivos (BRASIL, 2016).  

Quando um ecossistema é afetado devido ao uso de agrotóxico, o ser 

humano é também atingido pelos efeitos dessas mudanças. Primeiro, porque os 

alimentos produzidos sob efeito dessas substâncias podem ser contaminados com 

substâncias químicas, e com isso provocar uma série de problemas para a saúde, 

incluindo a acumulação de danos genéticos, surgindo no decorrer de repetidas 

exposições ao toxicante, que normalmente ocorrem durante longos períodos de 
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tempo. Segundo, a água e os animais sendo contaminados, consequentemente 

todas as condições de vida terrestre e aquática acabam sendo afetadas (TERRA, 

2008).   

Segundo Zamberlan e Froncheti (2001), os impactos ambientais, econômicos 

e sociais causados pela modernização da agricultura preconizada na Revolução 

Verde basearam-se no uso intensivo dos pacotes tecnológicos, na mecanização do 

trabalho, na união entre a agricultura e indústria, na seleção genética das espécies 

vegetais, na monocultura, no latifúndio e no consumismo desmedido, principalmente 

dos países desenvolvidos. Com relação à questão ambiental, pode-se destacar a 

erosão genética como sendo um dos processos de degradação provocado pela 

seleção das espécies e pelo desmatamento. O processo de modernização na 

agricultura acentuou a extinção de espécies, tanto animais, quanto vegetais, por ter 

se dedicado a produtos, economicamente mais rentáveis.  

Com o passar dos anos, o modelo convencional de agricultura demonstrou 

sua total insustentabilidade, contribuindo diretamente para uma crise de dimensões 

social, econômica, ambiental e cultural. Uma das constatações do modelo 

convencional de agricultura foi a dependência do agricultor por tecnologia e capital, 

o que gerou dívidas bancárias impagáveis, levando ao rápido empobrecimento e 

aumentando a saída do campo para os centros urbanos, com fortes impactos sociais 

aos municípios. 

Pesquisas apontam que mais de 80% dos agricultores brasileiros utilizam 

agrotóxicos para combater pragas e doenças nos sistemas agrícolas visando um 

aumento de produtividade, o que contribui para acelerar o risco de danos ambientais 

e problemas com a saúde humana, uma vez que principalmente os agricultores 

estão expostos a uma mistura de agrotóxicos (PEDLOWSKI et al., 2014). Para 

Fontenele et al. (2010) os problemas de saúde dos agricultores que têm contato 

direto com agrotóxicos vão desde queimaduras na pele até câncer e alterações 

endócrinas. 

O excesso de aplicação de agrotóxicos no meio rural tem originado diversas 

consequências negativas, como o desaparecimento de algumas espécies de insetos 

úteis e, consequentemente, aparição de novas pragas agrícolas. Além disso, muitas 

espécies de insetos tornaram-se resistentes a certos inseticidas, o que levou à 

busca de novos produtos de maior seletividade (FLORES et al., 2004). O mesmo 

autor comenta que os agrotóxicos podem também se infiltrar no solo, atingindo as 
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águas subterrâneas e ser encontrados em poços utilizados para abastecimento de 

água para uso doméstico ou para dessedentação de animais.   

De acordo com Veiga et al. (2006) os lençóis freáticos subterrâneos podem 

ser contaminados por pesticidas através da lixiviação da água e da erosão dos 

solos. Esta contaminação também pode ocorrer superficialmente, devido à 

intercomunicabilidade dos sistemas hídricos, atingindo áreas distantes do local de 

aplicação do agrotóxico. 

 Os resíduos de agrotóxicos e de adubos químicos interferem também nas 

alterações sofridas na degradação da matéria orgânica, através da inativação e 

morte de microrganismos e invertebrados que se desenvolvem no solo. A ciclagem 

de nutrientes pode ser afetada quando, por exemplo, o princípio ativo químico 

persistente no solo interfere no desenvolvimento de bactérias fixadoras de 

nitrogênio, responsáveis pela disponibilização desse mineral às plantas (CARLOS et 

al., 2013). 

De acordo com Ferreira et al. (2006) a respiração do solo é um parâmetro 

utilizado para e observar a atividade geral dos microrganismos e pode ser utilizada 

como ferramenta para verificar os efeitos dos agrotóxicos sobre diferentes 

populações de microrganismos. 

Em relação à poluição do ar, os agrotóxicos podem ficar em suspensão 

através da pulverização e da deriva, desencadeando intoxicações em pessoas e 

animais ao respirar o ar contaminado. Além disso, os agrotóxicos ao entrarem em 

contato com outras substâncias poderão ocasionar reações químicas, dando origem 

a fenômenos como a chuva ácida, que possui um efeito corrosivo, provocando a 

destruição da vegetação aquática, que leva à morte animais aquáticos, além da 

destruição de plantações, remoção de nutrientes do solo, corrosão do concreto e do 

ferro (RIOS VIVOS, 2005). 

A presença frequente dos agrotóxicos no cotidiano coloca a população em 

vulnerabilidade frequente em relação a esses agentes químicos, sendo a situação 

complicada pela falta de legislação mais consistente e que realmente vise ao bem 

estar social (SILVEIRA, 2015). 

 Elevados níveis de contaminação humana e ambiental por agrotóxicos e 

adubos químicos têm sido encontrados nas regiões agrícolas no Brasil. São vários 

os fatores que contribuem, como por exemplo, a ampla utilização, o desrespeito às 

normas de segurança, a livre comercialização e a pressão exercida pelas empresas 
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distribuidoras e produtoras. Faria et al. (2004) relatam que dentre os principais 

fatores ocupacionais que evidenciam um risco aumentado para intoxicações estão a 

aplicação dos agrotóxicos sem o EPI adequado, reentrar na cultura após aplicação, 

usar equipamentos para trabalho com agrotóxico mais de dez dias por mês e 

trabalhar com agrotóxicos em mais de uma propriedade rural.  

Existem casos de morte imediata de trabalhadores rurais que, ao 

manusearem os insumos tóxicos, morreram por envenenamento agudo. E também 

morte de trabalhadores rurais que adquiriram doenças como lesões hepáticas e 

renais, distúrbios mentais e doenças respiratórias devido à longa exposição aos 

agrotóxicos (ROSA, 1998), além de mal de Parkinson, depressão e outras 

desordens neurológicas, aborto e problemas congênitos, alguns tipos de câncer, 

infertilidade, má formação congênita e sintomas respiratórios (AZEVEDO; RIGON, 

2010). 

Diversos estudos mostram o potencial danoso dos agrotóxicos sobre a saúde 

da população urbana e também rural, com uma série de consequências agravadas 

por determinantes de ordens cultural, social e econômica (PERES et al., 2003).  

Conforme Londres (2011) existem dois tipos de intoxicações: a primeira é a 

intoxicação aguda, em que há um contato recente com o produto químico. O 

segundo tipo de intoxicação, a intoxicação crônica, causada pelo contato direto e 

prolongado com o produto, é capaz de gerar diversas doenças, como insuficiências 

renais, problemas neurológicos, paralisia, lesões hepáticas e alterações 

comportamentais. 

Segundo Fontenele et al. (2010) os resíduos de agrotóxicos em alimentos 

consumidos por pessoas podem ser causa de problemas endócrinos, uma vez que 

em várias substâncias químicas de uso doméstico, industrial e agrícola possuem 

comprovada atividade hormonal, e por isso também são denominados interferentes 

ou disruptores endócrinos. Segundo ANVISA (2011), um terço dos alimentos 

consumidos cotidianamente pelos brasileiros está contaminado pelos agrotóxicos. 

Deve-se considerar que apenas 40 a 50 substâncias químicas são contempladas 

pelos padrões de potabilidade de água na maioria dos países, e por isso a presença 

desses contaminantes na água, no solo ou no ar representa um risco devido à 

contaminação na cadeia alimentar, que não são aliviados pelos órgãos de controle 

de qualidade. 

Segundo Gonsalves (2001), quando utilizados inadequadamente em excesso 
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ou próximos da época de colheita, os agrotóxicos podem acarretar riscos à saúde 

dos aplicadores e dos consumidores, causando intoxicações, mutações genéticas, 

câncer e morte.  

A ausência de assistência no uso dessas substâncias e a falta de 

conhecimento da população a respeito dos riscos à saúde, resultam em taxas de 

intoxicação elevadas, embora as estatísticas sejam baixas. De acordo com a ONU 

para cada notificação, 50 casos deixam se der relatados. Baseando nesse fator o 

número de casos notificados em 2006 que é de 9.585 é 50 vezes maior. O Ministério 

da Saúde afirma que mais de 400 mil pessoas são contaminadas por agrotóxicos no 

Brasil (SZNITOWSK, 2009). 

Nesse contexto, a produção dos alimentos orgânicos apresenta-se como uma 

alternativa ao quadro de contaminação dos alimentos, buscando oferecer produtos 

isentos de resíduos químicos, principalmente os agrotóxicos (SOUZA; ALCÂNTARA, 

2003).  

Altieri (2004) considera que os sistemas orgânicos ou de base ecológica para 

a produção de alimentos são adaptados à realidade da agricultura familiar e 

reforçam a proposta de um modelo de desenvolvimento para o campo oposto ao 

modelo convencional, que prevê a substituição de agrotóxicos, adubos químicos, 

sementes híbridas e transgênica por práticas que preservem o meio ambiente. 

O interesse por alimentos orgânicos progride em consonância com os 

movimentos em prol do desenvolvimento sustentável e com o conhecimento e 

divulgação dos riscos que os agrotóxicos representam para a saúde humana. Isto 

aponta para emergentes possibilidades mercadológicas que podem ser notadas nas 

prateleiras dos supermercados, onde os produtos orgânicos ganham cada vez mais 

destaque (MELLO, 2005). 

A agricultura orgânica busca manter e aumentar a fertilidade do solo, 

minimizar todas as formas de poluição, evitar o uso de fertilizantes sintéticos e 

agrotóxicos, manter a diversidade genética da produção, considerar o amplo impacto 

social e ecológico do sistema produtivo de alimentos e garantir a segurança 

alimentar e o bem estar humano (IFOAM, 2005). 

Na literatura científica, algumas pesquisas avaliaram os benefícios do 

consumo de alimentos orgânicos para saúde humana. Tais estudos alegam que uma 

dieta orgânica pode diminuir a exposição de crianças aos agrotóxicos e apresentar 

efeito positivo no quesito fertilidade, uma vez que muitos agrotóxicos são 
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estimuladores endócrinos, onde uma dieta isenta dessa classe de produtos químicos 

pode ter um efeito positivo sobre a fertilidade masculina (CURL et al., 2003).   

Esse cenário motivou uma demanda por sistemas produtivos mais 

sustentáveis, menos poluentes e que prezem pela segurança alimentar dos 

consumidores, onde os objetivos sejam a produção de gêneros agrícolas sem 

vestígios de contaminação por agrotóxicos, além da preservação da biodiversidade 

natural e a manutenção do equilíbrio na propriedade rural (CHAGAS, 2011).  

Para ofertar ao consumidor alimentos saudáveis e mais nutritivos, o agricultor 

necessita trabalhar em harmonia com a natureza, recorrendo aos conhecimentos de 

diversas ciências como a agronomia, ecologia, sociologia, economia e outras. A 

produção orgânica obedece a normas rígidas de certificação que exigem, além da 

não utilização de agrotóxicos, cuidados elementares com a conservação e 

preservação de recursos naturais e condições adequadas de trabalho (BRASIL, 

2003). 

Os alimentos orgânicos têm melhor valor nutricional, porque são produzidos 

em solo mais equilibrado em nutrientes. Assim, são mais ricos em minerais e 

fitoquímicos. Além disso, apresentam menor toxidade, pois concentram menos 

resíduos de agrotóxicos e de fertilizantes sintéticos, além de não possuírem 

hormônios e drogas veterinárias que são, em geral, usadas na produção animal. 

Também não contêm aditivos químicos, vitaminas e minerais sintéticos ou 

substâncias radioativas resultantes do processamento dos alimentos. Os métodos 

de higienização e de processamento para os alimentos orgânicos procuram manter 

a qualidade nutricional, o sabor, o odor e a textura originais, além do aspecto natural 

do alimento. Além disso, os alimentos orgânicos são mais duráveis, uma vez que a 

adubação sintética nitrogenada, proibida na agricultura orgânica, aumenta o teor de 

água dos vegetais, tornando tais alimentos perecíveis (FOOD INGREDIENTS 

BRASIL, 2013). 

Alimentos com características de qualidade e segurança são as novas 

exigências requeridas pelos consumidores. Essas reinvindicações obrigam os 

produtores a buscarem alternativas de produção para se adaptarem às mudanças 

que estão ocorrendo no sistema agroalimentar. O consumidor atua de forma decisiva 

neste cenário de mudanças, exigindo não só alimentos com atributos gastronômicos 

e nutricionais, mas também, com qualidade e segurança a eles associadas (VALENT 

et al., 2014). 
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2.3 MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS 

 

O mercado brasileiro de alimentos orgânicos apresentou um crescimento de 

cerca de 10% ao ano durante a década de noventa. Depois dos anos 2000 esta taxa 

aumentou, alcançando a marca aproximada de 25% ao ano. No ano de 2008, as 

atividades de fomento à agricultura orgânica beneficiaram diretamente mais de 13 

mil produtores, com ações voltadas ao uso de insumos e processos apropriados 

para a produção dos orgânicos. Nas prateleiras dos supermercados os alimentos 

provenientes da agricultura orgânica são cada vez mais populares e as feiras 

ecológicas mais frequentadas (BUAINAIN; BATALHA, 2007).  

A história do mercado de orgânicos no Brasil começou a ser expressiva no 

início da década de 1990, com destaque para o pioneirismo das iniciativas criadas 

pela Associação dos Agricultores Biológicos do Estado do Rio de Janeiro (Abio) em 

1985, pela Cooperativa Ecológica Coolmeia de Porto Alegre em 1989, e pela 

Associação de Agricultura Orgânica (AAO) de São Paulo em 1991 (BAPTISTA DA 

COSTA et al., 2017). 

De acordo com Moraes et al. (2014) o consumo desse gênero de alimentos 

está se popularizando mais rapidamente nas grandes cidades, devido ao maior 

conhecimento e divulgação, sobretudo pela mídia, dos benefícios proporcionados 

pelos produtos orgânicos. 

Além da questão implícita da gradual mudança na consciência ambiental, o 

consumo de alimentos orgânicos também pode ser motivado pela busca de um 

estilo de vida mais saudável, o que se destaca como um dos principais motivos de 

escolha, que também inclui uma alimentação balanceada e com conteúdo reduzido 

de substâncias tóxicas (ILYASOGLU et al., 2010).  

Pereira et al. (2015) e Neutzling et al. (2010) mostram que o Brasil atualmente 

encontra-se entre os maiores produtores de alimentos orgânicos do mundo e que a 

demanda externa desse tipo de alimento também tem aumentado muito. No entanto, 

somente em 2003, foi aprovada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) a Lei nº 10.831, que dispõe sobre agricultura orgânica no 

Brasil e se constitui como eixo orientador do marco regulatório, abarcando diferentes 

tipos de sistemas alternativos – ecológico, biodinâmico, natural, regenerativo, 

biológico, agroecológico, permacultura e outros. A legislação e a institucionalização 
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de políticas públicas decorrentes desse arcabouço legal projetaram ao Brasil 

internacionalmente como um dos países que mais avançaram em favor da produção 

e comercialização orgânica (SAMBUICHI et al., 2017).  

O aumento do volume de vendas no varejo destinado à produção orgânica e 

do número de agricultores que se dedicam ao setor de orgânicos tende a ascender 

continuamente ao longo dos próximos anos, uma vez que esse tipo de produto tem 

sido progressivamente associados a níveis aceitáveis de segurança alimentar e 

saúde para os consumidores, além de provocar menor impacto social e ambiental. 

Todavia, esse crescimento dependerá do enfrentamento de alguns desafios, como o 

aumento progressivo de áreas cultiváveis convertidas em orgânicas e a grande 

concentração da demanda mundial. Ao olhar para o comércio mundial de orgânicos, 

destaca-se também que a padronização dos critérios de certificação é outro desafio 

importante colocado para o setor (WILLER et al., 2019).  

O processo de regularização da produção orgânica no Brasil obedece a um 

regramento próprio expresso na Lei 10.831 (MAPA, 2003). Essa lei também trata 

sobre a certificação para produtos orgânicos, conforme o Sistema Brasileiro de 

Avaliação da Conformidade Orgânica (MOREIRA; BECKER, 2016).  

O processo anterior de certificação orgânica seguido pelo MAPA (2003) era 

semelhante aos padrões da Europa, onde o produtor rural deveria contratar uma 

empresa certificadora credenciada para vistoriar periodicamente sua propriedade 

rural, observando se as técnicas de manejo, utilização de insumos e descarte de 

resíduos estavam dentro dos padrões exigidos para a produção orgânica. 

Entretanto, com o passar do tempo, pelas demandas da sociedade e também pelo 

custo alto que era cobrado pelas empresas certificadoras, o MAPA percebeu a 

necessidade facilitar o processo de certificação orgânica, principalmente para os 

agricultores familiares. Foi criada então a Organização de Controle Social (OCS), 

que pode ser definida como um grupo, associação, cooperativa ou consórcio a que 

está vinculado o agricultor familiar em venda direta, previamente cadastrado no 

MAPA, com processo organizado de geração de credibilidade a partir da interação 

de pessoas ou organizações, sustentadas na participação, comprometimento, 

transparência e confiança, reconhecido pela sociedade. Nessa forma de 

regularização, quem dá a garantia da qualidade orgânica é o produtor, 

acompanhado de perto pela sociedade.  

 Ainda que o número de produtores ligados a uma OCS seja reduzido, se o 
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controle da sociedade é exercido e registrado, ela cumpre sua finalidade. A garantia 

se baseia na relação de confiança entre quem vende e quem compra. Os produtores 

devem permitir que seus consumidores visitem sua propriedade, para que possam 

verificar o que é produzido e de que forma. Também permitem a entrada dos órgãos 

de fiscalização, sempre que preciso. 

Estudo realizado em Pelotas, RS, por Pereira et al. (2015), mostra que, 

embora os mecanismos de certificação dos produtos orgânicos existam, a confiança 

do consumidor no alimento orgânico é baseada mais na relação face a face, 

construída no contato direto com o produtor na feira do que nos selos de certificação 

e que esta relação constitui parte da ideologia alimentar que estes consumidores 

adotam.  

A nível nacional, a produção de alimentos orgânicos cresceu 30% em 2020, 

segundo dados da Associação de Promoção dos Orgânicos (ORGANIS). Esse 

aumento de produção, consumo e procura por alimentos e processados de forma 

mais sustentável movimentou cerca de R$5,8 bilhões no mercado interno 

(ORGANIS, 2020). 

De acordo com a Lei Federal n° 11.326/2006, agricultor familiar é a 

denominação dada ao empreendedor rural que possui a renda familiar vinculada ao 

próprio estabelecimento ao qual ele pratica atividade de produção ou criação, sendo 

ele o responsável pelo gerenciamento do mesmo (BRASIL, 2006).  

Outras características da agricultura familiar são a diversificação das espécies 

cultivadas, a baixa interação com os mercados externos, o reduzido grau de 

investimento em tecnologias e a gestão da propriedade rural sendo realizada pelos 

membros da família (COSTA, 2016). 

De acordo com o Ministério de Desenvolvimento Agrário (2016), o que 

caracteriza a agricultura familiar é a gestão da propriedade, que é realizada pelos 

integrantes da família que possuem a terra como seu local de moradia e de trabalho 

através da produção de alimentos e criação de animais. Além disso, a diversidade 

de produção é característica desta tipologia, onde além de produzirem para venda, 

produzem também para subsistência. Segundo Grisa et al. (2010), a produção para 

o autoconsumo na agricultura familiar desempenha papel importante quanto as 

condições socioeconômicas e de autonomia da família, onde cerca de 30% do que é 

produzido na propriedade agrícola permanece nela para o consumo familiar.  

Segundo Altieri (2012), o predomino da agricultura familiar no mercado de 
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orgânicos é decorrência de uma série de fatores histórico-culturais, mas também 

está associado ao fato das empresas e produtores patronais não vislumbrarem na 

produção orgânica uma alternativa atraente para investir.  

Estatisticamente, a agricultura familiar representa 84% do total de 

estabelecimentos rurais do país, com aproximadamente 4,4 milhões de 

estabelecimentos, representando 40% da população ativamente econômica e 35% 

do produto interno bruto nacional, fator que mostra a grande importância que este 

setor tem para o abastecimento do mercado interno e para a economia do país. 

Quanto à produção, a agricultura familiar é responsável pelo cultivo de 87% de 

mandioca, 70% do feijão e 46% do milho, além de 60% da produção de leite do país 

(SCHROETTER, 2011).  

 

 
 
2.3.1 Conhecimento e consumo de alimentos orgânicos pela população 
 

Grande parte da população brasileira consome alimentos orgânicos por 

questões ideológicas e como um estilo de vida mais saudável (SCHULTZ; STIEB, 

2018). Mundialmente, o mercado desses alimentos tem se convertido em um 

segmento promissor e emergente, ao passo que conquista periodicamente novos 

adeptos, tanto por questões relacionadas à saúde, como por razões de manutenção 

dos agroecossistemas livres de agrotóxicos (CALDAS, 2011).  

Os fatores pessoais como idade, momento e estilo de vida influenciam os 

comportamentos de consumo, pois o indivíduo está sujeito a diversas mudanças, 

conforme a população adquire problemas de saúde, seja por envelhecimento ou 

não, acreditando-se que sua alimentação deve mudar a partir desses fatores 

atuantes (NEVES; CASTRO, 2003). 

Os aspectos relacionados à saúde são os mais determinantes na 

compreensão do comportamento dos consumidores de alimentos orgânicos. O 

estudo de Albuquerque Junior et al. (2017) revelou que a manutenção da saúde e 

longevidade são os que mais influenciam o consumo desse tipo de alimento.  

Nahas et al. (2012) citam a preocupação com a nutrição como um dos fatores 

formadores do bem estar, e para conquistá-lo deve-se buscar uma rotina alimentar 

formada por produtos livres de agrotóxicos e de modificações genéticas, além de 

incorporar a essa nova rotina as atividades físicas regulares. 
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De acordo com Brandão (2016), a preocupação com a saúde e com a 

segurança alimentar, são duas variáveis que contribuem de forma significativa para 

a formação de atitudes favoráveis à compra de alimentos orgânicos e que esta, por 

sua vez, tem influência na intenção de compra das pessoas.   

 No que tange ao consumo dos produtos oriundos da agricultura orgânica no 

Brasil, um recente estudo realizado em 2017 pelo Conselho Brasileiro da Produção 

Orgânica e Sustentável (ORGANIS), aprontou que a principal motivação para 60% 

dos brasileiros que consomem alimentos orgânicos no país reside nos benefícios 

que esses produtos trazem para a saúde, juntamente com a preservação ambiental 

(ORGANIS, 2017). 

A consciência ambiental crescente em combinação com interesses sobre 

alimentos mais seguros do ponto de vista sanitário, conduziram ao questionamento 

das práticas agrícolas ditas modernas. Os perigos potenciais, como o uso dos 

agrotóxicos e dos seus resíduos nos alimentos e no meio ambiente, são associados 

com os efeitos a longo prazo e desconhecidos para a saúde. A escolha humana do 

alimento é uma função complexa de uma multiplicidade de influências (MEI-FANG, 

2007). 

De acordo com Moori et al. (2003) um desses reflexos na alteração do padrão 

de consumo é o item consumo consciente, que passou a existir na nossa sociedade 

nos últimos tempos. Nas últimas duas décadas o padrão de consumo de alimento 

vem se alterando. Observa-se a busca de uma dieta cada dia mais saudável e a 

preocupação sobre o impacto que uma atividade produtiva pode acarretar ao meio 

ambiente. 

Quanto aos aspectos sensoriais, embora faltem evidências conclusivas, há 

indicações de que os alimentos orgânicos sejam mais saborosos (BOURN; 

PRESCOTT, 2002). Contudo, a análise dos aspectos sensoriais de qualidade é 

complexa, uma vez que é subjetiva a característica de um alimento que determina a 

aceitabilidade do consumidor, já que cada pessoa tem seu gosto pessoal e seu 

paladar.  

Outro aspecto importante relaciona-se à durabilidade, uma vez que a 

adubação à base de compostos químicos ricos em nitrogênio utilizada na agricultura 

convencional promove um aumento no teor de água nos tecidos vegetais, tornando 

os alimentos oriundos da agricultura convencional mais perecíveis na pós colheita 

(AZEVEDO, 2006).  
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 Em relação às especificidades do consumo de orgânicos, Stefano et al. 

(2008) citam que há um equilíbrio entre consumidores do sexo masculino e feminino, 

sendo que a maior parte possui curso de graduação e são adultos. A maioria dos 

consumidores está disposta a pagar um preço mais elevado pelo produto, que 

consideram ter qualidade superior em relação aos produtos convencionais. Grande 

parte dos consumidores apresenta renda mensal superior a treze salários mínimos, 

o que significa que a compra de produtos orgânicos ainda se restringe à parte da 

população com renda salarial alta. Na escolha do produto, todos os consumidores 

consideram que a qualidade é característica determinante. De forma geral, todos os 

consumidores revelaram que sua preferência pelos orgânicos se deve ao fato 

desses alimentos serem cultivados sem agrotóxicos e apontaram a saúde como 

motivo principal.  

Barbosa et al. (2011) constataram que o fator saúde é o principal fator motivar 

para compra de orgânicos, seguido pela não utilização de agrotóxicos e 

conservação do meio ambiente. Os fatores limitantes para compra de orgânicos são 

os preços mais elevados do que os produtos convencionais seguido da baixa 

disponibilidade de produtos. 

Porém, as características culturais específicas de algumas regiões do Brasil 

não facilitam a inserção dos produtos orgânicos nos pontos de comercialização 

distribuídos nos municípios, seja em feiras ou em supermercados. Além da influência 

do agronegócio da soja, que tem avançado rapidamente no Rio Grande do Sul, em 

muitas localidades falta informação para a população a respeito do que seja um 

alimento orgânico, seus benefícios nutricionais e qualitativos, além do 

desconhecimento geral sobre as formas de produção que os torna diferenciados, 

quando comparados ao sistema convencional de agricultura. 

Mesmo assim, de acordo com uma pesquisa nacional feita por Organis 

(2017), o maior mercado consumidor de alimentos orgânicos está na região Sul do 

país, onde o consumo regional é mais do que o dobro do nacional.  

 Pesquisas realizadas por Da Costa e Terra (2016) no município de Santana 

do Livramento, localizado na fronteira Oeste do RS, revelam que a alimentação com 

produtos orgânicos nunca foi um assunto de grande demanda pela população, 

caracterizada pelo baixo consumo de frutas, legumes e verduras nas refeições 

diárias, possivelmente pela influência cultural dos hábitos fronteiriços que priorizam 

a carne em todas as refeições cotidianas. Porém, a situação atualmente vem se 
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modificando, certamente em função da necessidade das pessoas cultivarem hábitos 

mais saudáveis, incluindo atividade física e uma alimentação sem contaminantes 

nem resíduos de agrotóxicos ou adubos químicos.  

Dessa forma, Santana do Livramento, pode ser considerado um município 

classificado como consumidor recente, já que não existia na cidade nem a produção 

suficiente e nem uma tradição anterior consolidada para o fomento dos alimentos 

orgânicos. Outro fato que tem forte influência no baixo consumo dos produtos 

orgânicos pela população santanense é o hábito do gaúcho fronteiriço de não incluir 

na alimentação diária, frutas, legumes ou verduras, priorizando significativamente a 

carne, o arroz e o feijão.  

O maior número de consumidores de alimentos orgânicos santanenses 

pertence ao gênero feminino, onde as mulheres são mais frequentes compradoras 

de produtos orgânicos (DA COSTA; TERRA, 2016), dado também verificado por 

Schmidt (2004).  

Em estudo realizado por Pereira et al. (2015) em Pelotas, RS, foi constatado 

que as motivações que influenciam a compra de alimentos orgânicos são muito 

diversas, sendo que os consumidores com menor nível de escolaridade e renda 

começaram a frequentar mais as feiras agroecológicas, passando a consumir mais 

alimentos orgânicos, bem como contatou-se que todos os consumidores estavam 

preocupados com saúde e alimentação, sendo pequena a parcela dos que 

apresentavam diagnóstico de doença. 

Uma das principais formas de comercialização de produtos orgânicos 

utilizados pelas ONGs no Rio Grande do Sul são as feiras livres, pois além de 

estabelecerem uma relação direta entre o agricultor e o consumidor, também 

possibilitam maiores ganhos ao agricultor e um menor preço ao consumidor (DO 

NASCIMENTO; BESKOW, 2015). 

De acordo com pesquisas realizadas por Rucinski (1999) em feiras de 

produtos orgânicos em Curitiba, PR, os consumidores costumavam estabelecer uma 

estreita relação entre alimentação e saúde, sendo que muitos começaram a 

frequentar a feira seguindo uma prescrição médica. Alguns não demonstram essa 

preocupação de cuidar da saúde através da alimentação e justificavam a preferência 

por alimentos orgânicos devido à qualidade e sabor dos mesmos.  

O mesmo autor destaca a diferença de preço e de qualidade entre os 

produtos orgânicos vendidos na feira e nos supermercados, onde os alimentos da 
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feira têm preço reduzido e estão sempre frescos. A venda direta do produtor ao 

consumidor, sem intermediários, possibilita a prática de preços mais baixos na feira 

do que nos supermercados. Além disso, os supermercados exigem embalagem para 

os produtos orgânicos e não se responsabilizam pelo custo dos produtos não 

vendidos, o que eleva o preço dos alimentos.    

O estudo de Won Suh et al. (2015) indicou que a experiência passada do 

consumidor é o fator que mais influencia a intenção de uma compra orgânica, 

seguido por atitude, norma subjetiva, confiança e controle comportamental 

percebido. O preço foi identificado como determinante do comportamento de compra 

real.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar do nível de conhecimento e o 

consumo da população do município de Santana do Livramento/RS, sobre os 

produtos oriundos da agricultura orgânica, buscando identificar o significado que 

esta população atribui a esse tipo de produto. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Caracterizar o público consumidor de alimentos orgânicos acerca do gênero, faixa 

etária, grau de escolaridade, renda mensal, ocupação profissional e estado civil; 

 

 - Verificar o nível de conhecimento da população sobre os produtos orgânicos, no 

que diz respeito ao conceito de produto orgânico, a importância e os motivos para 

esse consumo; 

 

- Dentre os grupos sociais entrevistados, identificar na população santanense o perfil 

dos consumidores de produtos orgânicos.  
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4 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi realizado no período de março a dezembro de 2021, 

tendo como foco principal a aplicação de questionários remotos a partir da 

ferramenta Formulários do Google Forms, com o objetivo de avaliar do nível de 

conhecimento e o consumo de produtos oriundos da agricultura orgânica que ocorre 

em representantes da população residente no município de Santana do Livramento, 

buscando identificar o significado que os entrevistados atribuem a esse tipo de 

alimento. 

A aplicação dos questionários remotos a partir de Formulários do Google 

Forms foi pensada em função da impossibilidade de realização de atividades 

presenciais sob o risco de exposição dos alunos e professores à pandemia de 

COVID-19 durante o ano de 2021, até que a vacinação da totalidade da população 

seja uma realidade. A grande vantagem da utilização desse tipo de ferramenta para 

a pesquisa acadêmica é a praticidade no processo de coleta das informações, já que 

o autor poderá enviar para os entrevistados as perguntas via e-mail ou através de 

um link, assim todos poderão responder de qualquer lugar e no período de tempo 

que julgar oportuno.  

Foram utilizados questionários com perguntas de respostas fechadas sobre 

os produtos orgânicos, com opções únicas ou múltiplas, além de respostas por 

escala numérica. Foi possível também trabalhar com questões de respostas abertas. 

A entrevista aberta proporciona ao entrevistado a oportunidade de pensar sobre o 

seu cotidiano, relacionar e interpretar os seus próprios atos, construindo uma visão 

ou opinião sobre si mesmo (BERTASSO, 2000). Os resultados obtidos após o 

preenchimento dos questionários foram exportados para planilhas eletrônicas e os 

dados analisados. 

Os formulários foram de cunho qualitativo e quantitativo, tendo como público 

alvo diferentes grupos sociais residentes no município de Santana do Livramento, 

sendo estudantes do curso de graduação do curso de Agronomia da Uergs (20 

entrevistados), agricultores (20 entrevistados, sendo produtores empresariais e 

agricultores familiares assentados da reforma agrária), pecuaristas familiar (20 

entrevistados), população urbana em geral (20 entrevistados), profissionais da área 

de saúde (20 entrevistados, sendo enfermeiros, técnicos em enfermagem e 
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médicos) e esportistas (20 entrevistados, sendo frequentadores de academia e 

jogadores de padel), totalizando 120 entrevistados. 

Essa pesquisa é caracterizada como de oportunidade, sendo aquela onde os 

entrevistados não são previamente selecionados e sim escolhidos aleatoriamente 

dentro dos grupos que são o objeto do trabalho. 

Os entrevistados foram selecionados por meio de uma amostragem não 

probabilística e escolhidos de forma aleatória, dado que os selecionados eram 

pessoas com características diferentes quanto ao gênero, idade ou profissão, a fim 

de atingir um público diversificado. Ainda que a amostragem não probabilística 

produza boas estimativas sobre as características da população, essas técnicas são 

limitadas, não sendo possível avaliar a precisão dos resultados da amostra 

objetivamente (MALHOTRA et al., 2005).  

A aplicação dos questionários seguiu um roteiro pré-estabelecido (Apêndice 

A) e incluíram questões que caracterizaram o público consumidor quanto ao gênero, 

faixa etária, grau de escolaridade, renda mensal, ocupação profissional e estado 

civil. Outras questões também foram indagadas, como forma de verificar a dinâmica 

de compra dos alimentos orgânicos, como a frequência e o tempo de consumo, os 

motivos para a compra, que tipo de produto costuma consumir, qual o gasto mensal, 

onde e quem realiza a compra e quais as maiores dificuldades encontradas ao 

adquirir esse alimento. 

Sobre o nível de conhecimento, foram realizados questionamentos sobre o 

conceito de produto orgânico, a importância e os motivos para esse consumo. 

Também foi perguntado como o entrevistado considerava o seu conhecimento 

pessoal sobre os alimentos orgânicos, como forma de complementar a informação. 

Optou-se por esse tipo de entrevista por entender que as perguntas podem 

incentivar o entrevistado a optar por uma alimentação mais saudável, 

proporcionando a oportunidade de pensar sobre o seu cotidiano, relacionar e 

interpretar os seus próprios atos, construindo uma visão ou opinião sobre si mesmo.  

Após, os depoimentos dos diversos entrevistados foram analisados de forma 

individual e confrontados entre si.  

 Através dos dados descritivos obtidos na pesquisa, buscou-se também 

entender os fenômenos e as variáveis determinantes relativas ao consumo dos 

produtos orgânicos oferecidos nos mercados locais, como forma de entender a 
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dinâmica desse tipo de alimento no município, demonstrando suas limitações e 

oportunidades no mercado regional. 

 Essa pesquisa também foi caracterizada como bibliográfica, pois se valerá da 

doutrina sobre o assunto encontrada em artigos científicos, livros e reportagens já 

publicadas para explicar o funcionamento da dinâmica de consumo e de 

comercialização de consumo de produtos orgânicos em Santana do Livramento, 

demonstrando suas limitações e oportunidades no mercado regional. Para Gil 

(2009), a pesquisa bibliográfica explica um problema a partir de referenciais teóricos 

publicados em documentos.  

Para o levantamento bibliográfico, foi utilizada a metodologia descrita por 

Pereira et al. (2018), a partir da análise de textos, dissertações, teses, monografias, 

artigos científicos em bases de pesquisas como o Google Acadêmico e Plataforma 

Scielo. Serão incluídos artigos e textos publicados entre os anos 2000 a 2021.  

Após reconhecer e selecionar as publicações, foi realizada a leitura dos títulos 

e resumos de cada artigo, com a finalidade de identificar a relação do estudo com a 

do o tema proposto, detectando a totalidade de publicações relevantes, tanto na 

plataforma Scielo, quanto no Google acadêmico, teses, dissertações e monografias. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados das entrevistas sobre o consumo e o nível de conhecimento de 

alimentos orgânicos em Santana do Livramento serão demonstrados a seguir, de 

forma individual e também comparando as respostas entre os diferentes grupos 

sociais. 

Na Tabela 1 consta o resultado da aplicação do questionário com o grupo dos 

estudantes do curso de Bacharelado em Agronomia da Uergs, sendo constituído por 

50% gênero feminino e 50% gênero masculino, com a maioria na faixa etária entre 

15 a 25 anos (45%) e renda entre um a três salários mínimos (75%). 

 
Tabela 1. Descrição do perfil relativo ao gênero, idade, grau de escolaridade, renda familiar, conceito, 

importância do consumo, como considera seu conhecimento sobre produtos orgânicos, frequência e tempo de 
consumo e motivos para a compra de alimentos orgânicos referente aos estudantes do curso de Agronomia 
entrevistados na pesquisa em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Uergs 2021. 

 
Gênero Faixa Etária Grau de Escolaridade Renda Mensal 

Masculino 50% 15 a 25 anos 45% Ensino Superior Incompleto 90% 1 a 3 Salários 75% 
Feminino 50% 26 a 35 anos 40% Ensino Superior Completo 10% 3 a 5 Salários 15% 

 36 a 45 anos 15%  5 ou mais Salários 10% 

Conceito de produto orgânico Importância do Consumo 

Produzido sem utilização de agrotóxicos 70% É importante, todos deveriam consumir 95% 
Possuem selo de certificação orgânica 25% Tanto faz consumir ou não 5% 

Comercializados diretamente em feiras livres 5%  

Como considera seu conhecimento sobre orgânicos Existência do consumo 

Razoável 75% Consomem 75% 
Alto 25% Não consomem, mas consumiriam 20% 

 Não consomem, nem consumiriam 5% 

Frequência de consumo Tempo de consumo Motivos para a compra 

Toda semana 55% Menos de um ano 5% Preocupação com a saúde 10% 
Duas vezes por mês 25% Entre 1 a 3 anos 40% Alimentos sem agrotóxicos 5% 

Uma vez por mês 5% Mais de 3 anos 40% Confiança na qualidade 30% 
Não consomem 15% Não consomem 15% Todas as alternativas acima 40% 

  Não consumem 15% 

Preço dos produtos Gasto mensal Tipos de produtos 

Alto 35% De R$10,00 a R$30,00 15% Frutas 15% 
Médio 60% De R$30,00 a R$50,00 25% Verduras/hortaliças 70% 
Baixo 5% De R$50,00 a R$100,00 30% Não consomem 15% 

 Acima de R$100,00 15%  
 Não compro produtos orgânicos 15%  

Onde realizam a compra Quem compra a alimentação Procuram informações 

Feiras livres 25 % O próprio (a) 70% Sim 65% 
Diretamente com produtores 40% Marido 5% Não 35% 

Supermercados 5% Mãe 15%  
Fruteiras e mercearias 15% Ninguém 5%  

Não compram 15% Todos residentes da casa  5%  

Ocupação profissional Estado Civil 

Cozinheira 5% Casado (a) 10% 
Desempregado 10% Solteiro (a) 85% 

Estudante 60% Divorciado (a) 5% 
Produtor (a) Rural 10%  

Recepcionista 5%  
Supervisor de abate 5%  
Téc. em manutenção 5%  
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Fonte: Autora (2021) 

As respostas desse grupo sobre o conceito dos produtos orgânicos foram 

assertivas e conceituaram o alimento orgânico como sendo aquele não produzido 

com agrotóxicos (70%) e com selo de certificação orgânica (25%), além de 95% das 

respostas afirmarem que esse consumo é importante para todos. Esse 

posicionamento discente pode ser reflexo do aprendizado sobre os conceitos e 

fundamentos dos sistemas de sistemas de produção orgânica difundidos por muitos 

docentes da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul na unidade de Santana do 

Livramento, reconhecida pela formação de recursos humanos capazes de contribuir 

para o crescimento econômico, social e cultural, onde o curso de graduação em 

Agronomia é direcionado para a sustentabilidade dos sistemas produtivos, 

agricultura familiar e agroecologia.  

 A universidade, ao desenvolver pesquisa, ensino e extensão, pode se 

constituir num espaço qualificado visando a construção do conhecimento sólido em 

diferentes áreas (ARCE, 2000). Quando trata-se de estudantes das Ciências 

Agrárias, é importante a formação de sujeitos com responsabilidade ambiental sobre 

o meio em que vivem, capazes de difundir informações corretas sobre produtos 

cultivados sem agrotóxicos ou adubos químicos, tendo em vista o benefício que os 

alimentos orgânicos representam para melhores hábitos alimentares. 

A produção orgânica exige novos paradigmas de pesquisa, o que por sua vez 

requer a reorientação dos centros acadêmicos tradicionais. Trata-se de um processo 

longo de mudança que precisa alcançar a universidade, centro formador dos 

profissionais da agricultura (ORMOND et al., 2002). 

Em pesquisa realizada com estudantes da Faculdade Metropolitana de 

Marabá, PA, sobre o conhecimento relativo aos produtos orgânicos, onde o público 

entrevistado era composto por 69% do gênero masculino e 31% do gênero feminino, 

resultados mostram que houve entrevistados que não conheciam nada sobre 

produtos orgânicos e que a maioria conhecia apenas 50%. Ou seja, os alimentos 

orgânicos, apesar de não serem mais novidade no mercado, ainda têm muito o que 

expandir para alcançar de maneira significativa os consumidores (SOUZA et al., 

2017).  

No que se diz respeito a renda salarial, 75% dos entrevistados do grupo de 

estudantes de Agronomia comentou receber de 1 a 3 salários mínimos, valor 

relativamente baixo para estudantes que muitas vezes residem sozinhos e compram 
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seu próprio alimento (70%), além de outros gastos, como aluguel, água e luz. 

Porém, mesmo tendo uma renda relativamente baixa, os dados coletados apontam 

que estes estudantes preocupam-se com a alimentação saudável, dando prioridade 

a compra deste tipo de alimento, preservando seu estilo de vida.   

De acordo com Solomon (2002) o estilo de vida refere-se ao modo como os 

indivíduos escolhem gastar tempo e dinheiro e como seus valores e gostos são 

refletidos nas escolhas de consumo. Em sentido econômico, o estilo de vida 

representa o modo escolhido para distribuir a renda, tanto em termos de diferentes 

produtos e serviços quanto de alternativas específicas dentro dessas categorias.  

Em relação ao valor de compra dos orgânicos, 60% dos estudantes do curso 

de Agronomia da Uergs responderam adquirir estes alimentos a um preço médio, 

afirmação que condiz com o local de compra dos produtos, já que 40% afirmaram 

comprar diretamente com os produtores rurais. 

Segundo Cuenca et al (2007), apesar dos preços elevados, os produtos 

orgânicos têm uma forte aceitação por parte do consumidor. Darolt (2003) cita que é 

preciso melhorar a eficiência logística, diminuindo custos de transporte e de mão de 

obra, negociar baixa do percentual dos supermercados, aumentarem a eficiência 

nas vendas e aperfeiçoar o relacionamento com os agricultores e os consumidores 

fazendo com que a procura por alimentos orgânicos aumente, pois através dessas 

medidas o preço final do produto será menor e acessível à população. 

Sobre o perfil de conhecimento e consumo referente aos(as) agricultores(as) 

(produtores de grandes culturas - arroz e soja - e assentados de reforma agrária) 

(Tabela 2) é importante ressaltar sobre a dificuldade da obtenção das respostas dos 

questionários, possivelmente porque estavam em plena época de implantação das 

lavouras quando as perguntas foram enviadas a esse grupo. 

O grupo de agricultores entrevistados era constituído por 60% do gênero 

masculino e 40% do gênero feminino, 25% com ensino médio incompleto e renda 

mensal de 1 a 3 salários mínimos (65%).  

 
Tabela 2. Descrição do perfil relativo ao gênero, idade, grau de escolaridade, renda familiar, conceito, 
importância do consumo, como considera seu conhecimento sobre produtos orgânicos, frequência e tempo de 
consumo e motivos para a compra de alimentos orgânicos referente aos(as) agricultores(as) (produtores 
empresariais e agricultores assentados da reforma agrária) entrevistados na pesquisa em Santana do 
Livramento, Rio Grande do Sul. Uergs 2021.  

 
Gênero Faixa Etária Grau de Escolaridade Renda Mensal 

Masculino 60% 15 a 25 anos 5% Ensino Fundamental Incompleto 10% 1 a 3 Salários 65% 
Feminino 40% 26 a 35 anos 15% Ensino Fundamental Completo 15% 3 a 5 Salários 25% 

 36 a 45 anos 5% Ensino Médio Incompleto 25% 5 ou mais Salários 10% 
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 46 a 55 anos 10% Ensino Médio Completo 20%  
 Mais de 55 anos 15% Ensino Superior Incompleto 10%  
  Ensino Superior Completo 20%  
  Especialização 10%  

Conceito de produto orgânico Importância do Consumo 

Produzido sem utilização de agrotóxicos 100% É importante, todos deveriam consumir 90% 
 Tanto faz consumir ou não 10% 

Como considera seu conhecimento sobre orgânicos Existência do consumo 

Pouco 5% Consomem 95% 
Razoável 85% Não consomem, mas consumiriam 5% 

Alto 10%  

Frequência de consumo Tempo de consumo Motivos para a compra 

Toda semana 75% Menos de um ano 10% Preocupação com a saúde 25% 
Duas vezes por mês 5% Entre 1 a 3 anos 10% Alimentos sem agrotóxicos 20% 
Uma vez por mês 15% Mais de 3 anos 75% Confiança na qualidade 20% 

Não consomem 5% Não consomem 5% Todas as alternativas acima 30% 
  Não consumem 5% 

Preço dos produtos Gasto mensal Tipos de produtos 

Alto 25% De R$10,00 a R$30,00 5% Verduras/hortaliças 80% 
Médio 70% De R$50,00 a R$100,00 45% Grãos 15% 
Baixo 5% Acima de R$100,00 40% Não consomem 5% 

 Não compro produtos orgânicos 10%  

Onde realizam a compra Quem compra a alimentação Procuram informações 

Feiras livres 10% O próprio (a) 65% Sim 50% 
Diretamente com produtores 60% Marido 5% Não 50% 

Supermercados 5% Esposa 20%  
Fruteiras e mercearias 15% Filhos (as) 5%  

Não compram 10% O próprio produz 5%  

Ocupação profissional Estado Civil 

Assentados da reforma agrária 50% Casado (a) 40% 
Pecuaristas de grandes culturas 50% Solteiro (a) 45% 

 Viúvo (a) 15% 

Fonte: Autora (2021) 

Sobre a frequência de consumo, um fato inusitado observado foi que 95% 

afirmaram que consomem e que 75% dos entrevistados responderam que 

consomem produtos orgânicos semanalmente, único grupo de teve respostas com 

tão alta porcentagem. Possivelmente esse fato tenha relação com o elevado 

percentual de agricultores que possuem hortas domésticas em suas propriedades 

rurais, não utilizando nem um tipo de agrotóxico nem adubo químico nas hortaliças, 

já que são destinadas ao auto consumo da família. Em pesquisa realizada por 

Allende (2019) foi verificado que dos 50 lotes de reforma agrária todos 

apresentavam cultivo de grande diversidade de hortaliças para consumo próprio, 

evitando a compra desse tipo de alimento e não utilizando nenhum produto químico 

nessa produção. 

Laytano (1997) afirma que o gaúcho cultiva fortemente o seu paladar pela 

carne bovina, gerando uma necessidade quase que diária do consumo desse tipo de 

alimento, em detrimento de frutas, legumes e verduras. O churrasco de carne de 

gado ou ovelha, e raramente o porco, dominam o cardápio do gaúcho da fronteira.  

Tabai (2001) alerta que alguns tipos de alimentos, se consumidos 

regularmente durante longos períodos de tempo, parecem fornecer o tipo de 

ambiente que uma célula cancerosa necessita para crescer, se multiplicar e se 
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disseminar. Neste grupo estão incluídos os alimentos ricos em gorduras e nitratos, 

tais como carnes vermelhas, embutidos, defumados e alimentos processados.  

De acordo com Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva 

(2019) dados revelam que o Rio Grande do Sul é o estado com maiores índices de 

câncer de mama e próstata, seguidos por pulmão e intestino. Esse resultado está 

relacionado à alimentação, combinado com fatores genéticos e ambientais, que 

podem interferir no processo da doença (TABREZ et al., 2014). 

Silva (2016) afirma que uma das mais consistentes associações 

epidemiológicas entre dieta e o risco de adoecer de câncer é o impacto do consumo 

da carne vermelha. O aumento do consumo desse tipo de alimento aumenta a 

mortalidade, a prevalência de câncer colorretal e outros carcinomas, de doença 

aterosclerótica cardiovascular, diabetes tipo II e outros processos inflamatórios. 

Os principais fatores relacionados ao maior risco de desenvolver câncer de 

cólon e reto são a idade igual ou acima de 50 anos, obesidade, inatividade física, 

tabagismo prolongado, alto consumo de carne vermelha ou processada, baixa 

ingestão de cálcio, consumo excessivo de álcool e alimentação pobre em frutas e 

fibras (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2019). 

De acordo com pesquisar realizadas pelo INCA (Instituto Nacional do Câncer) 

para o Brasil, a estimativa para cada ano do triênio 2020-2022 aponta que ocorrerão 

625 mil casos novos de câncer. O câncer de próstata ocupa a primeira posição no 

país em todas as regiões brasileiras, com um risco estimado de 62,00/100 mil na 

Região Sul. O câncer de mama feminino ocupa a primeira posição mais frequente 

em todas as regiões brasileiras, com um isco estimado de 71,16 por 100 mil na 

Região Sul.   

A boa nutrição é um fator significativo na determinação do estado de saúde e 

longevidade, e isso envolve a compreensão da importância de uma alimentação 

adequada e equilibrada, com ingestão de frutas, legumes e verduras diariamente, 

que evolui com o tempo, sendo influenciada por diversos fatores sociais, culturais e 

econômicos, que interagem de maneira complexa para moldar os padrões 

alimentares individuais (OPAS, 2019).  

Importante ressaltar que a ingestão de frutas, legumes e verduras diariamente 

será melhor se forem os alimentos forem oriundos da produção orgânica, já que 

esse é um sistema que se caracteriza pelo respeito ao meio ambiente em função da 

não utilização de agrotóxicos, espécies transgênicas ou fertilizantes químicos, não 
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prejudicando a saúde do consumidor, além de serem alimentos mais saborosos e 

nutritivos (SOUZA et al., 2017). 

Na literatura científica, algumas pesquisas avaliaram os benefícios do 

consumo de alimentos orgânicos para a saúde humana. Tais estudos alegam que 

uma dieta orgânica pode diminuir a exposição de crianças aos pesticidas (CURL et 

al., 2003) e apresentar efeito positivo no quesito fertilidade, uma vez que muitos 

pesticidas são disruptores endócrinos e uma dieta isenta dessa classe de 

agrotóxicos pode ter um efeito sobre a fertilidade masculina (JENSEN et al., 2006). 

No entanto, tem-se a consciência sobre as dificuldades de estabelecer relações, 

pois os estudos populacionais que compararam a saúde das pessoas que 

consomem habitualmente alimentos orgânicos com a saúde daquelas que 

consomem alimentos convencionais apresentaram grande número de variáveis não 

controladas. 

As respostas do grupo de agricultores(as) apontaram que ninguém (0%) 

relacionou a qualidade de vida e a preservação do ambiente como sendo um dos 

motivos para o consumo de alimentos orgânicos, o que pode ter relação com o 

menor nível de escolaridade dentre todos os grupos entrevistados, já que 25% 

possuíam apenas o ensino médio incompleto. 

Da Costa e Terra (2017) identificaram que o perfil de maior consumo de 

alimentos orgânicos em Santana do Livramento pertencia ao gênero feminino 

(62,5%), com idade média entre 46 e 55 anos (32,5%) e nível de escolaridade com 

curso superior completo (32,5%). 

Santos et al. (2009) apontaram que o maior consumo de frutas, legumes e 

verduras produzidos num sistema de produção orgânico se dá pela população de 

renda mais elevada, nível superior completo e que possuem maior preocupação com 

a saúde, priorizando a qualidade de vida. 

O fato da preocupação com a questão ambiental não influenciar na decisão 

de compra por orgânicos para o grupo dos(as) agricultores(as) entrevistados, nos 

fornece um indicativo de que, apesar dos argumentos sobre a utilização de 

agrotóxicos, a estreita relação com doenças carcinogênicas e a contaminação do 

solo, das águas, do ar, dos animais e das pessoas, seria interessante maior 

divulgação dos meios de comunicação acerca dos malefícios da agricultura 

convencional, o que poderia impulsionar um maior consumo de alimentos orgânicos. 
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Os agricultores vinculados ao cultivo de alimentos orgânicos podem ter 

menos danos à saúde causados pela utilização e exposição frequente aos produtos 

químicos e, consequentemente, menores prejuízos pessoais, sociais, econômicos e 

financeiros advindos dos problemas recorrentes pelo contato direto ou indireto com 

os agrotóxicos. Agregam-se a isso, maiores perspectivas de satisfação e 

produtividade, bem como, menores índices de absenteísmo em decorrência da 

prevenção de doenças (SUSZEK, 2006).  

Na Tabela 3 estão os dados dos entrevistados na categoria pecuarista 

familiar, sendo a maioria homens (70%), com o ensino superior completo (40%) e 

renda de cinco salários mínimos ou mais (45%), sinalizando novamente uma 

possível a relação entre pessoas com nível superior completo, renda mensal e 

consumo de alimentos orgânicos, já que 80% dessa categoria afirmaram consumir 

toda semana. 

Tabela 3. Descrição do perfil relativo ao gênero, idade, grau de escolaridade, renda familiar, conceito, 
importância do consumo, como considera seu conhecimento sobre produtos orgânicos, frequência e tempo de 
consumo e motivos para a compra de alimentos orgânicos referente aos pecuaristas familiar entrevistados na 
pesquisa em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Uergs 2021.  

 
Gênero Faixa Etária Grau de Escolaridade Renda Mensal 

Masculino 70% 15 a 25 anos 10% Ensino Fundamental Incompleto 5% Menos de 1 Salário 5% 
Feminino 30% 26 a 35 anos 10% Ensino Fundamental Completo 5% 1 a 3 Salários 25% 

 36 a 45 anos 30% Ensino Médio Incompleto 10% 3 a 5 Salários 25% 
 46 a 55 anos 25% Ensino Médio Completo 25% 5 ou mais Salários 45% 
 Mais de 55 anos 25% Ensino Superior Incompleto 10%  
  Ensino Superior Completo 40%  
  Especialização 5%  

Conceito de produto orgânico Importância do Consumo 

Produzido sem utilização de agrotóxicos 85% É importante, todos deveriam consumir 100% 
Possuem selo de certificação orgânica 10%  

Comercializados diretamente em feiras livres 5%  

Como considera seu conhecimento sobre orgânicos Existência do consumo 

Razoável 75% Consomem 80% 
Alto 5% Não consomem, mas consumiriam 20% 

 Não consomem, nem consumiriam % 

Frequência de consumo Tempo de consumo Motivos para a compra 

Toda semana 65% Menos de um ano 10% Preocupação com a saúde 20% 
Duas vezes por mês 20% Entre 1 a 3 anos 15% Qualidade geral de vida 10% 

Uma vez por mês 10% Mais de 3 anos 70% Alimentos sem agrotóxicos 5% 
Não consomem 5% Não consomem 5% Confiança na qualidade 20% 

  Preservação do ambiente 5% 
  Todas as alternativas acima 35% 
  Não consomem 5% 

Preço dos produtos Gasto mensal Tipos de produtos 

Alto 25% De R$10,00 a R$30,00 5% Frutas 10% 
Médio 75% De R$30,00 a R$50,00 20% Legumes 15% 

 De R$50,00 a R$100,00 40% Verduras/hortaliças 65% 
 Acima de R$100,00 30% Grãos 5% 
 Não compro produtos orgânicos 5% Não consomem 5% 

Onde realizam a compra Quem compra a alimentação Procuram informações 

Feiras livres 10% O próprio (a) 40% Sim 70% 
Diretamente com produtores 55% Esposa 25% Não 30% 

Supermercados 20% Filhos (as) 5%  
Fruteiras e mercearias 10% Esposa e marido 30%  

Não compram 5%   

Ocupação profissional Estado Civil 

Advogado 5% Casado (a) 70% 
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Aposentado 10% Solteiro (a) 10% 
Comerciante 5% Divorciado (a) 15% 

Engenheiro agrônomo 10% Viúvo (a) 5% 
Médico veterinário 5%  

Peão rural 5%  
Pecuarista 55%  
Zootecnista 5%  

Fonte: Autora (2021) 

Storch et al. (2003) cita que em Pelotas, RS, 49% dos frequentadores de 

feiras de produtos orgânicos possuíam o ensino superior, enquanto que apenas 22% 

dos consumidores das feiras convencionais haviam cursado a graduação. O mesmo 

autor também associou o perfil do consumidor de orgânicos com a renda e o grau 

escolaridade, citando que na sua pesquisa 79,56% dos consumidores de produtos 

sem agrotóxicos tinham renda mensal entre cinco a oito salários mínimos e curso 

superior completo. 

De acordo com Lemos et al. (2009) o ensino superior é considerado um fator 

de empregabilidade, um capital educacional capaz de explicar as diferenças 

existentes quanto às opções de emprego, remuneração recebida e ascensão no 

mundo laboral.  

A questão da qualificação do trabalhador como variável determinante do 

desemprego é considerada por Camargo e Reis (2005), que afirmam que indivíduos 

com nível superior apresentam maior possibilidade de melhores empregos e, 

consequentemente, maior renda (PEDRO et al., 2021).  

Em relação à escolaridade, Pereira et al. (2014) cita na sua pesquisa que 

dentre os consumidores de feiras agroecológicas em Pelotas, RS, 53,85% possuíam 

ensino superior, com renda superior a oito salários mínimos e frequência de 

consumo de uma a duas vezes por semana, além de 75,66% afirmarem buscar 

informações sobre os alimentos orgânicos. 

Os alimentos orgânicos tem sido alvo de estudos por acadêmicos ligados a 

diferentes áreas, como Administração, Nutrição, Agroecologia, Economia, dentre 

outras, com destaque para a relação entre o alimento orgânico, a questão da saúde, 

preservação ambiental e valorização da agricultura familiar, com notável redução da 

contaminação dos alimentos e demanda crescente de mercado (SOARES, 2010). 

Cabe salientar que 70% dos entrevistados do grupo dos pecuaristas 

familiares são casados e as esposas são responsáveis por 25% das compras de 

alimentos, o que possivelmente tenha relação com os 80% do consumo de 

alimentos orgânicos.  
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Sabe-se que no ambiente doméstico, as decisões tomadas pela mulher vão 

muito além da cozinha: 82% das mulheres escolhem a alimentação, os produtos de 

higiene e de beleza que os maridos usam; 77% escolhem as roupas dele e 69% são 

responsáveis pela escolha do carro ou da moto da família. A pesquisa mostra ainda 

que mais da metade das mulheres (56%) escolhe os itens de tecnologia da casa e 

que 82% delas também são responsáveis pela administração do orçamento 

doméstico (DAMIANO TEIXEIRA, 2005). 

Essa característica feminina também é reafirmada por Lambert et al. (2005), 

que comenta que as mulheres ainda são as responsáveis por 80% das atividades 

alimentares domésticas, apesar do atual investimento feminino na formação no 

ensino superior, procurando exercer atividades profissionais que as valorizem 

socialmente e afirmem sua autonomia financeira. 

Para Pinheiro (2005), quando a mulher assume uma vida profissional extra 

domicílio, continua acumulando a responsabilidade sobre a alimentação da família, 

transitando entre o ambiente do trabalho e o doméstico. 

De acordo com Siliprandi (2004), as mulheres são vistas como um 

“instrumento” com o qual se atingirá a segurança alimentar das famílias, ou seja, 

elas são consideradas as guardiãs do bem-estar dos demais membros da família.  

Na Tabela 4 estão descritas as respostas do grupo população urbana em 

geral, sendo componentes dos mais diversos setores profissionais, como militares, 

professores, dona de casa, administradores, vendedores, servidores públicos, dentre 

outros. 

Esse grupo mostrou-se diversificado quanto ao grau de escolaridade, idade e 

ocupação profissional, mas com renda mensal predominante na faixa de um a três 

salários mínimos (60%), característica também da maioria dos demais grupos 

entrevistados nessa pesquisa. 

 
Tabela 4. Descrição do perfil relativo ao gênero, idade, grau de escolaridade, renda familiar, conceito, 
importância do consumo, como considera seu conhecimento sobre produtos orgânicos, frequência e tempo de 
consumo e motivos para a compra de alimentos orgânicos referente a população urbana em geral entrevistados 
na pesquisa em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Uergs 2021.  

 
Gênero Faixa Etária Grau de Escolaridade Renda Mensal 

Masculino 50% 15 a 25 anos 5% Ensino Fundamental Incompleto 5% 1 a 3 Salários 60% 
Feminino 50% 26 a 35 anos 25% Ensino Fundamental Completo 15% 3 a 5 Salários 20% 

 36 a 45 anos 25% Ensino Médio Incompleto 5% 5 ou mais Salários 20% 
 46 a 55 anos 20% Ensino Médio Completo 20%  
 Mais de 55 anos 10% Ensino Superior Incompleto 10%  
  Ensino Superior Completo 15%  
  Especialização 15%  
  Mestrado 10%  
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  Doutorado 5%  

Conceito de produto orgânico Importância do Consumo 

Produzido sem utilização de agrotóxicos 85% É importante, todos deveriam consumir 100% 
Possuem selo de certificação orgânica 5%  

Comercializados diretamente em feiras livres 10%  

Como considera seu conhecimento sobre orgânicos Existência do consumo 

Nenhum 5% Consomem 65% 
Pouco 15% Não consomem, mas consumiriam 35% 

Razoável 80%  

Frequência de consumo Tempo de consumo Motivos para a compra 

Toda semana 45% Entre 1 a 3 anos 20% Preocupação com a saúde 5% 
Duas vezes por mês 30% Mais de 3 anos 55% Qualidade geral de vida 5% 

Uma vez por mês 5% Não consomem 25% Alimentos sem agrotóxicos 25% 
Não consomem 20%  Confiança na qualidade 5% 

  Todas as alternativas acima 40% 
  Não consomem 20% 

Preço dos produtos Gasto mensal Tipos de produtos 

Alto 25% De R$10,00 a R$30,00 5% Frutas 5% 
Médio 70% De R$30,00 a R$50,00 40% Legumes 15% 
Baixo 5% De R$50,00 a R$100,00 30% Verduras/hortaliças 60% 

 Acima de R$100,00 5% Não consomem 20% 
 Não compro produtos orgânicos 20%  

Onde realizam a compra Quem compra a alimentação Procuram informações 

Feiras livres 10% O próprio (a) 75% Sim 40% 
Diretamente com produtores 40% Esposa 20% Não 60% 

Supermercados 20% Sogra 5%  
Fruteiras e mercearias 10%   

Não compram 20%  

Ocupação profissional Estado Civil 

Administradora 5% Casado (a) 65% 
Agente comercial 5% Solteiro (a) 30% 
Aposentado (a) 15% Divorciado (a) 5% 

Artesã 5%  
Comerciante 5%  
Cozinheira 5%  

Dona de casa 5%  
Empresário 5%  

Funcionário público 5%  
Militar do exército 10%  

Motorista 10%  
Professor (a) 10%  

Servidor (a) publico (a) 5%  
Vendedor (a) 10%  

Fonte: Autora (2021)  

Quando perguntados sobre o conceito de produto orgânico, 85% afirmaram 

ser aquele sem aplicação de agrotóxicos, resposta idêntica aos demais grupos 

sociais entrevistados na pesquisa, o que já era esperado em função de informações 

veiculadas pela mídia e pelos meios de comunicação de que o produto orgânico 

possui essas características. 

As redes sociais podem ser empregadas como importante ferramenta 

promotora da divulgação de informações relacionadas à alimentação e nutrição, que 

serão recebidas e trabalhadas frente ao conhecimento e experiência prévia de cada 

indivíduo, tornando-a área de expressivo interesse cientifico (HAND et al., 2016).  

Segundo BRASIL (2009), o produto orgânico é aquele produzido sem 

agrotóxicos, isento de adubos químicos e outros compostos, como nitratos e metais 

pesados, além de não conter traços de drogas veterinárias, hormônios e antibióticos 

ou ser oriundo de sementes híbridas ou organismos geneticamente modificados.  
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Somente a partir do início da década de 2000, onde o debate em torno dos 

transgênicos ocupou importantes espaços na mídia, é que os produtos orgânicos 

ganharam enorme repercussão e passaram a ser vistos pelo agronegócio como 

oportunidade de expansão de negócios e mais lucros e por um número crescente de 

consumidores, como uma saída para o acesso a uma alimentação mais saudável, 

diferentes do que vem acontecendo em alguns países, como nos Estados Unidos, 

França, Alemanha e suíça (ORMOND et al, 2002). 

Os meios de comunicação podem ser utilizados para disseminar o 

conhecimento dos benefícios de consumir produtos orgânicos e apoiar a 

comercialização desses produtos (CASEMIRO; TREVIZAN, 2009). 

As comunicações mercadológicas, utilizadas pelas instituições empresariais 

ou não, neste contexto, são formadas de ações que tem como foco primordial a 

aproximação de pessoas para com objetivos pragmáticos, como por exemplo, criar a 

identidade de marca forte e posicionamento na mente do consumidor, através de 

mensagens motivadoras, com argumentos persuasivos, provocando no consumidor 

um desejo de compra que poderá leva-lo a um comportamento de mudança 

(PINHEIRO, 2005). 

Para Querenda e Maya (2004) os meios de comunicação são os grandes 

veículos que transportam os significados aderidos e comunicados pelos produtos, e 

que se convertem em transmissores da ideologia do consumo.  

Vaccari   et   al.   (2016) realizando entrevistas com consumidores residentes 

na cidade do Rio de Janeiro, RJ, mostram que muitos participantes descrevem a 

necessidade de maior divulgação sobre os produtos orgânicos, tais como 

propagandas ou conscientização sobre a temática nas escolas e universidades. 

A respeito do local de compras, 40% dos entrevistados do grupo da 

população em geral afirmam comprar os alimentos diretamente com os produtores 

rurais, corroborando com os dados da Tabela 1 (40%), Tabela 2 (60%), Tabela 3 

(55%) e Tabela 6 (35%).  

As feiras livres tornam-se locais importantes na comercialização de alimentos, 

visto que os preços dos produtos in natura orgânicos são normalmente mais baixos 

do que os praticados em supermercados, como já apontaram algumas pesquisas 

(INSTITUTO TERRA MATER; INSTITUTO KAIRÓS, 2015). Sem intermediários, as 

feiras dos produtores rurais possibilitam ainda a reconstrução do vínculo direto entre 

produtores e consumidores, a valorização dos circuitos curtos locais e dos produtos 
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regionais, o fomento a novos parâmetros de qualidade e novas práticas de 

produção, distribuição e consumo no âmbito do sistema agroalimentar (SCHMITT; 

GRISA, 2013). 

Sobre os motivos para compra, 40% da população em geral respondeu de 

forma correta sobre todos os itens, exceto em relação à preservação do ambiente, 

onde ninguém (0%) associou o sistema de cultivo orgânico como sendo menos 

poluidor e degradante do ambiente, dados que corroboram com os encontrados no 

grupo dos(as) agricultores(as) entrevistados nessa pesquisa. 

De acordo com Moura et al. (2010), um motivo que exerce poder de influência 

em relação à escolha pelos produtos orgânicos é a preservação do meio ambiente, 

com redução de contaminações do solo e água pela não utilização de agrotóxicos. 

Em feiras orgânicas localizadas no município de Pelotas, RS, foi verificado 

que existem diferentes motivações para a compra dessa categoria de alimento, onde 

os consumidores citaram a preocupação com a saúde e com o meio ambiente como 

as principais (STORCH et al., 2003). 

Nos sistemas agrícolas convencionais o solo sofre influência direta da 

utilização de agrotóxicos, principalmente em sistemas inadequados de cultivo.  

Dentre os agrotóxicos, o glifosato é um herbicida bastante utilizado no Brasil, 

e que segundo Santos (2020) pode causar danos à saúde humana de acordo com 

sua exposição a longo prazo, bem como no uso exacerbado do mesmo, seja por 

exposição direta ou indireta.  

Há registros que tanto as águas superficiais quanto as subterrâneas são 

contaminadas pelos agrotóxicos utilizados na agricultura. O herbicida glifosato, 

embora seja o mais amplamente utilizado na agricultura convencional, é também 

empregado no controle de plantas espontâneas aquáticas emergentes em águas 

superficiais ou margens de corpos d’água (SOLOMON, THOMPSON, 2003). 

Dependendo das condições climáticas e das características químicas de 

determinado agrotóxico, bem como de seu poder residual no ambiente, pode ocorrer 

a infiltração no solo juntamente com a água de precipitação, percolando no perfil ou 

escorrendo superficialmente até cotas mais baixas do terreno, agravados pela maior 

frequência de aplicações de determinado produto, onde ocorrerá maior acúmulo no 

solo (SABIK et al., 2000). 

 No grupo constituído pelos profissionais da área de saúde da Tabela 5 

(enfermeiros, técnicos em enfermagem e médicos) deve-se observar que 100% 
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pertence ao gênero feminino (100%), com o maior grau de escolaridade de todos os 

grupos (55% nível de Especialização) e que compram sua própria alimentação 

(95%), sendo 50% casadas. 

 

 

 
Tabela 5. Descrição do perfil relativo ao gênero, idade, grau de escolaridade, renda familiar, conceito, 
importância do consumo, como considera seu conhecimento sobre produtos orgânicos, frequência e tempo de 
consumo e motivos para a compra de alimentos orgânicos referente aos profissionais da área de saúde 
(enfermeiros, técnicos em enfermagem e médicos) entrevistados na pesquisa em Santana do Livramento, Rio 
Grande do Sul. Uergs 2021.  
 

Gênero Faixa Etária Grau de Escolaridade Renda Mensal 

Feminino 100% 26 a 35 anos 15% Ensino Médio Completo 10% 1 a 3 Salários 25% 
 36 a 45 anos 45% Ensino Superior Incompleto 10% 3 a 5 Salários 20% 
 46 a 55 anos 15% Ensino Superior Completo 20% 5 ou mais Salários 55% 
 Mais de 55 anos 25% Especialização 55%  
  Mestrado 5%  

Conceito de produto orgânico Importância do Consumo 

Produzido sem utilização de agrotóxicos 85% É importante, todos deveriam consumir 95% 
Possuem selo de certificação orgânica 15% Tanto faz consumir ou não 5% 

Como considera seu conhecimento sobre orgânicos Existência do consumo 

Pouco 15% Consomem 75% 
Razoável 70% Não consomem, mas consumiriam 25% 

Alto 15%  

Frequência de consumo Tempo de consumo Motivos para a compra 

Toda semana 60% Menos de um ano 10% Preocupação com a saúde 10% 
Duas vezes por mês 10% Entre 1 a 3 anos 35% Qualidade geral de vida 5% 

Uma vez por mês 10% Mais de 3 anos 35% Alimentos sem agrotóxicos 10% 
Não consomem 20% Não consomem 20% Confiança na qualidade 10% 

  Todas as alternativas acima 45% 
  Não consomem 20% 

Preço dos produtos Gasto mensal Tipos de produtos 

Alto 55% De R$10,00 a R$30,00 5% Frutas 5% 
Médio 45% De R$30,00 a R$50,00 15% Legumes 20% 

 De R$50,00 a R$100,00 5% Verduras/hortaliças 45% 
 Acima de R$100,00 55% Grãos 10% 
 Não compro produtos orgânicos 20% Não consomem 20% 

Onde realizam a compra Quem compra a alimentação Procuram informações 

Feiras livres 10% O próprio (a) 95% Sim 60% 
Diretamente com produtores 30% Irmã 5% Não 40% 

Supermercados 40%   
Fruteiras e mercearias 0%   

Não compram 20%   

Ocupação profissional Estado Civil 

Médica 50% Casado (a) 50% 
Enfermeira – padrão 25% Solteiro (a) 25% 

Técnica em enfermagem 25% Divorciado (a) 25% 

Fonte: Autora (2021)  

Analisando os dados, pode-se inferir que as mulheres da área da saúde, 

assim como em outras áreas, vêm assumindo um espaço cada vez maior em 

atividades de trabalho remunerado, até mesmo em locais que eram majoritariamente 

masculinos. Essa inserção feminina é um dos exemplos que pode contribuir para 

alteração nos hábitos alimentares da mulher e de sua família, já que são fortes 

influenciadoras.  
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 A entrada das mulheres no mercado de trabalho está relacionada com a 

autonomia e habilidade em tomar decisões, aliado com um nível de escolaridade 

crescente alcançado pelo gênero feminino nos dias atuais. Desse modo, a 

participação efetiva da mulher nos postos de trabalho possui um papel significativo 

também no gasto com alimentação (SCHLINDWEIN, 2006). 

 O grau de escolaridade das entrevistadas do grupo da área de saúde foi de 

55% com curso de pós graduação a nível de Especialização. De acordo com o IBGE 

(2008), maiores níveis de escolaridade garantem melhores oportunidade de inserção 

qualificada no mercado de trabalho. Além disso, as mulheres brasileiras vêm se 

sobressaindo em relação aos homens, sobretudo nas áreas urbanas do país, onde 

apresentam, em média, um ano a mais de estudo que os homens.  

 No município de Santana do Livramento, Da Costa e Terra (2017) verificaram 

que a maioria dos consumidores de orgânicos eram do gênero feminino (62,5%), 

com ensino superior completo (32,5%) e renda superior a três salários mínimos 

(37,5%), deduzindo que a inserção profissional nos mercados e a independência da 

mulher podem afetar a estrutura da alimentação nos domicílios e provocar uma 

organização de valores e hábitos, agregando consequências no padrão alimentar 

familiar. 

Quando perguntado sobre quais os motivos para a compra de produtos 

orgânicos, os entrevistados do grupo profissionais da área de saúde afirmaram 

“todas as alternativas acima”, ou seja, reconheceram como corretos cada um dos 

itens opcionais nessa pergunta. Para Santos et al (2015) o aumento no consumo de 

produtos orgânicos está ligado à preocupação com o meio ambiente, pelo uso 

demasiado de insumos químicos e alto grau de mecanização, bem como, à saúde e 

qualidade de vida.  

As profissionais da área da saúde entrevistadas em Santana do Livramento 

também comentaram que é importante consumir produtos orgânicos e todos 

deveriam consumir (95%), sendo que 75% do grupo consomem produtos orgânicos 

e 25% não consomem, mas consumiriam. 

A educação em saúde torna-se relevante para ampliar o conhecimento dos 

cidadãos, potencializando a qualidade de vida e ressaltando a importância de 

desenvolver hábitos adequados. O enfermeiro é um profissional que está qualificado 

para promover essas ações, visando garantir trocas de informações entre os 

indivíduos, mediante práticas educativas (GUETERRES, 2017). 
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Silva et al (2002) constatou que para alguns dos profissionais de saúde o 

corpo é o domicílio dos nutrientes e estes são as substâncias químicas que dão 

sentido à orientação sobre uma alimentação saudável. Dessa forma, o inquirir sobre 

a alimentação saudável no mundo do trabalho da saúde reflete uma tendência em 

mesclar interpretações que são comungadas ao campo da ação social do 

profissional. 

 O último grupo de entrevistados (Tabela 6) foram os esportistas 

(frequentadores de academia e jogadores de padel), constituído predominantemente 

pelo gênero masculino (75%), faixa etária entre 15 a 25 anos (40%), com ensino 

superior incompleto (45%), solteiros em sua maioria (55%) e se dizendo com 

razoável nível de conhecimento sobre produtos orgânicos (65%). 

 
Tabela 6.  Descrição do perfil relativo ao gênero, idade, grau de escolaridade, renda familiar, conceito, 
importância do consumo, como considera seu conhecimento sobre produtos orgânicos, frequência e tempo de 
consumo e motivos para a compra de alimentos orgânicos referente aos esportistas (frequentadores de 
academia e jogadores de padel) entrevistados na pesquisa em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. 
Uergs 2021. 

 
Gênero Faixa Etária Grau de Escolaridade Renda Mensal 

Masculino 75% 15 a 25 anos 40% Ensino Fundamental Incompleto 5% Menos de 1 Salário 10% 
Feminino 25% 26 a 35 anos 20% Ensino Fundamental Completo 5% 1 a 3 Salários 35% 

 36 a 45 anos 10% Ensino Médio Incompleto 10% 3 a 5 Salários 20% 
 46 a 55 anos 20% Ensino Médio Completo 5% 5 ou mais Salários 35% 
 Mais de 55 anos 10% Ensino Superior Incompleto 45%  
  Ensino Superior Completo 25%  
  Especialização 10%  
  Mestrado 5%  

Conceito de produto orgânico Importância do Consumo 

Produzido sem utilização de agrotóxicos 90% É importante, todos deveriam consumir 100% 
Possuem selo de certificação orgânica 5%  

Comercializados diretamente em feiras livres 5%  

Como considera seu conhecimento sobre orgânicos Existência do consumo 

Pouco 15% Consomem 85% 
Razoável 65% Não consomem, mas consumiriam 15% 

Alto 20%  

Frequência de consumo Tempo de consumo Motivos para a compra 

Toda semana 65% Entre 1 a 3 anos 25% Preocupação com a saúde 5% 
Duas vezes por mês 20% Mais de 3 anos 65% Qualidade geral de vida 20% 

Uma vez por mês 10% Não consomem 10% Alimentos sem agrotóxicos 5% 
Não consomem 5%  Confiança na qualidade 15% 

  Todas as alternativas acima 50% 
  Não consomem 5% 

Preço dos produtos Gasto mensal Tipos de produtos 

Alto 20% De R$10,00 a R$30,00 10% Frutas 25% 
Médio 80% De R$30,00 a R$50,00 15% Legumes 10% 

 De R$50,00 a R$100,00 45% Verduras/hortaliças 60% 
 Acima de R$100,00 25% Não consomem 5% 
 Não compro produtos orgânicos 5%  

Onde realizam a compra Quem compra a alimentação Procuram informações 

Feiras livres 5% O próprio (a) 80% Sim 45% 
Diretamente com produtores 35% Marido 5% Não 55% 

Supermercados 30% Pai 5%  
Fruteiras e mercearias 25% Avó 5%  

Não compram 5% Mãe 5%  

Ocupação profissional Estado Civil 

Administrativo 5% Casado (a) 45% 
Aposentada 5% Solteiro (a) 55% 

Atendente de serviços de saúde 5%  
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Auxiliar administrativo 5%  
Consultora de cosméticos 5%  

Educador físico 10%  
Estagiaria de relacionamentos 5%  

Estudante 35%  
Paisagista 5%  
Professor 5%  
Secretária 5%  

Técnica em enfermagem 5%  

Fonte: Autora (2021) 

Verificando os dados, conclui-se que os esportistas se preocupam com a 

saúde e optam por uma alimentação saudável, fatores que acabam se 

complementando na manutenção de um estilo de vida equilibrado. 

Além da prática de exercícios, a manutenção muscular é controlada pela 

síntese e degradação de proteínas componentes das fibras dos músculos que são 

reguladas em grande parte pela nutrição, especificamente pela ingestão de 

proteínas (WALRAND et al., 2011).  

Percebe-se que 100% dos esportistas entrevistados identificam a importância 

do consumo e acham que todos deveriam ingerir produtos orgânicos. O hábito da 

prática do esporte aliada a uma boa alimentação desse grupo pode estar 

relacionado com treinamento físico de intensidade, a frequência diária e a 

necessidade de ingestão de determinados componentes alimentares.  

Segundo Panza et al. (2007) atletas necessitam de ingestão de fitoquímicos e 

compostos bioativos proporcionalmente maior do que pessoas sedentárias. Esses 

indivíduos consomem e gastam mais energia, oxidando substratos energéticos e 

gerando maior quantidade de radicais livres e espécies reativas de oxigênio, que 

precisam ser neutralizadas para que a eficiência metabólica celular seja preservada. 

Quanto mais “limpo” e livre de toxinas o ambiente celular estiver, mais energia é 

gerada e isso é um fator imprescindível para a melhora da performance. Assim, a 

alimentação orgânica para atletas e praticantes de atividade física é uma aposta 

certeira quando são almejados benefícios para sua saúde e desempenho. 

As informações adquiridas pelos potenciais consumidores de produtos 

orgânicos são importantes na hora em que decidem optar por essa categoria 

alimentar (BRANDENBURG, 2000). Pesquisa realizada com consumidores em um 

supermercado de Florianópolis, SC, a preocupação com a saúde foi a mais 

mencionada (KRISCHKE, TOMIELLO, 2009). Outra pesquisa na cidade de Goiânia, 

GO, o principal motivo para o consumo foi por ser mais saudável, seguido por ter 

maior valor nutricional (SANTOS et al., 2009). 



51 
 

 

Sobre o nível de conhecimento em relação aos produtos orgânicos, o grupo 

formado pelos(as) agricultores(as) acertou em 100% sobre o conceito, afirmando ser 

alimentos cultivados sem agrotóxicos. Já em relação à importância do consumo, os 

grupos formados pelos pecuaristas familiares, população urbana e esportistas 

responderam em 100% que os produtos orgânicos são importantes e que todos 

deveriam consumir. Ao serem indagados quanto aos motivos para o consumo dos 

orgânicos, novamente o grupo dos esportistas se sobressaiu com respostas 

assertivas em 50% para “todas as alternativas acima”, ou seja, os fatores 

preocupação com a saúde, qualidade de vida, alimento sem agrotóxicos, nem 

adubos químicos, confiança na qualidade e preservação ambiental são a motivação. 

Como forma de complementar a pesquisa sobre o nível de conhecimento 

acerca dos orgânicos, também foi perguntado aos entrevistados como considera o 

seu conhecimento pessoal e subjetivo sobre esse tipo de produto, onde as respostas 

foram enquadradas como razoável (75%), alto conhecimento (12,5%), pouco 

conhecimento (11,6%) e nenhum conhecimento (0,83%). 

Em contraponto, pesquisas realizadas no mesmo município por Da Costa e 

Terra (2017) mostraram que o nível de conhecimento pessoal dos entrevistados 

relativo aos alimentos orgânicos foi que 72,5% dos entrevistados dizem possuir 

conhecimento razoável, 2,5% têm alto grau de conhecimento e 22,5% das respostas 

como sendo pouco o conhecimento, o que mostra uma evolução nesse quesito de 

2017 para 2021.  

Essa evolução pode ter relação com o aumento na divulgação de informações 

dos valores agregados e os benefícios que a alimentação orgânica traz a saúde 

humana e pessoal e à preservação do meio ambiente.  

As respostas em 2021 também demonstram que os entrevistados consideram 

seu conhecimento sobre produtos orgânicos como aceitável ou em conformidade 

com a razão, possivelmente por influência de propagandas e reportagens sobre 

esse tipo de alimento, já que o amplo acesso às informações oportunizado pelo 

avanço tecnológico cada vez mais dinâmico que vivenciamos atualmente, traz uma 

facilidade de informação para os consumidores. 

Hoje, a internet é o principal meio de comunicação onde as pessoas buscam 

informações sobre os mais diversos assuntos. As redes sociais representam canais 

de comunicação onde é possível encontrar informações interativas de qualidade 
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sobre a produção orgânica, aproximando o consumidor do produtor (MARCELINO et 

al., 2017).  

De acordo com Stefano et al. (2008) o consumidor de alimentos orgânicos, 

assim como os demais alimentos, sofre influências de vários fatores, onde se podem 

citar culturais (fator que mais exerce influência sobre o comportamento do 

consumidor), sociais, individuais e psicológicos (motivação, percepção, 

aprendizagem, crenças e atitudes). É estimulado também pelo ambiente externo 

onde se situa o âmbito econômico, tecnológico e político além de estímulos do setor 

de marketing. 

Para Querenda et al. (2004) os meios de comunicação são os grandes 

veículos que transportam os significados aderidos e comunicados pelos produtos, e 

que se convertem em transmissores da ideologia do consumo. Os meios promovem, 

fundamentalmente, imagens e valores de atividades de consumo mais do que 

informações especificas. Isto significa que os meios de comunicação promovem 

atitudes simbólicas, pois estes meios mostram um mundo imaginário de excitação e 

prazer, podendo o espectador experimentar sentimentos sem ter que correr o risco 

da experiência real.  

Em relação ao grau de dificuldade para adquirir os alimentos orgânicos, 

aponta-se que o principal motivo dos grupos estudantes do curso de Bacharelado 

em Agronomia (25%), agricultores(as) (25%) e população urbana em geral (30%) foi 

o preço.  

Já os grupos constituídos pelos pecuaristas familiares e esportistas 

comentaram que a maior dificuldade no consumo dos orgânicos era em relação a 

oferta dos produtos, respectivamente com 40% e 35% nessa resposta.  

Pesquisas realizadas pelo Instituto Organis (2019) para mapear o perfil do 

consumidor brasileiro de orgânicos a fim de entender seus hábitos e percepções, 

revelaram que dentre os principais motivos para o não consumo de orgânicos em 

maior quantidade tem-se primeiramente o preço elevado, seguido pela dificuldade 

de encontrar os produtos e a falta de costume.  

Souza et al. (2017) em seus estudos sobre o cenário do consumo dos 

produtos orgânicos no Pará, revelam que 60,5% do grupo analisado considera os 

alimentos orgânicos de preço mais elevado que os convencionais, que juntamente 

com a falta de opção em alguns pontos comerciais e a maior acessibilidade aos 
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produtos convencionais, complementam a realidade brasileira de baixo consumo dos 

orgânicos. 

Karam e Zoldan (2004) identificaram como principais desafios no fluxo de 

comercialização de orgânicos, a falta de regularidade na oferta dos produtos e a 

pouca diversidade oferecida. Padovan et al. (2015) também apresentam alguns 

entraves ao crescimento do mercado de orgânicos, como a descontinuidade na 

oferta de produtos, a demanda superior à oferta, preço mais elevado, altos custos de 

conversão e certificação e campanhas promocionais insuficientes de esclarecimento 

aos diferentes segmentos de mercado.  

O grupo de profissionais da área de saúde da pesquisa em questão 

apontaram o local de compra como maior dificuldade (40%). Na pesquisa realizada 

por Amaral e Pierre (2019) o fator local de compra (51,1%) foi o segundo motivo nos 

quais as pessoas enfrentariam dificuldades para consumir orgânicos. 

De maneira geral, observa-se uma tendência positiva no mercado consumidor 

brasileiro de orgânicos – considerado o maior da América Latina – impulsionada pela 

classe média que busca alimentos mais saudáveis, onde verduras, legumes e frutas 

são os mais consumidos no Brasil. Segundo Willer e Lernoud (2019) as vendas no 

varejo registraram € 778 milhões. Já a projeção de faturamento do setor de 

alimentos orgânicos, em 2018, pelo Conselho Nacional da Produção Orgânica e 

Sustentável (ORGANIS), foi de R$ 4 bilhões, seguindo a tendência de crescimento 

de 25% a.a. Os cálculos se baseiam no aumento das exportações, no surgimento de 

novas empresas e na variedade de produtos lançados periodicamente (SILVANO, 

2018). 

Já no Rio Grande do Sul, o cenário é um pouco diferente do nacional. De 

acordo com pesquisas realizadas por Dalmoro (2017) cerca de 40% dos gaúchos 

mudaram seus hábitos de consumo de alimentos buscando incluir os orgânicos nas 

suas compras. Na mesma pesquisa, mais de 75% dos respondentes se consideram 

consumidores frequentes de alimentos orgânicos.  

O Rio Grande do Sul segue o movimento nacional. Segundo o Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2019) cerca de 4,1 mil das 27,9 mil 

unidades de produção de orgânicos do Brasil estão em território gaúcho. O estado 

ainda tem 3,3 mil dos 22 mil produtores brasileiros certificados. Nos últimos sete 

anos, a expansão chega a 183% no número de unidades e 280% no de agricultores 

registrados. 
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Porém, uma análise regional mostrou que em Santana do Livramento, ainda 

que existia uma expressiva produção de frutas e hortaliças cultivadas de modo 

convencional e orgânico não certificado, onde pelo menos 80% dos alimentos in 

natura que chegavam ao comércio do município eram provenientes da CEASA, 

localizada na região metropolitana de Porto Alegre, viajando 500km até chegar até a 

cidade que, teoricamente, poderia ser abastecida pela produção local (AGUIAR, 

2011). 

Santana do Livramento, localizado no Oeste do Rio Grande do Sul, município 

de 11,29 mil habitantes que faz fronteira seca com a cidade de Rivera no Uruguai, 

pode ser considerado como um consumidor recente de frutas, legumes e verduras 

sem uso de agrotóxicos nem adubos químicos (DA COSTA, TERRA, 2017), de 

acordo com pesquisas realizadas por Allende (2019) as primeiras feiras do município 

surgiram a partir do trabalho dos “chacareiros”. Esses camponeses faziam entregas 

em domicílio na cidade, com auxílio de uma carroça puxada a bois, de produtos 

como: mandioca, batata-doce, milho verde, frutas da época, leite, verduras e etc. 

Esse processo iniciou-se há muito tempo, mas se encontram relatos sobre a década 

de 1940 de pessoas conhecidas localmente como “chacareiros”, que saiam de 

madrugada de suas propriedades camponesas localizadas perto da cidade 

(chácaras) com carroças para fazer entrega de produtos na cidade. A maioria dos 

hortifrutigranjeiros consumidos localmente são importados de outras cidades 

semanalmente, existindo uma carência de hortaliças orgânicas oferecidos no 

mercado, sejam em supermercados ou feiras livres, além da produção local ser 

insuficiente, o que pode ter relação com a baixa opção dos consumidores por esse 

tipo de alimento. 

A demanda por alimentos orgânicos no Brasil cresce cerca de 30% ao ano, 

podendo apresentar este ritmo acelerado em decorrência do efeito da divulgação do 

próprio produto nos pontos de venda, ou seja, pessoas que não conheciam os 

produtos orgânico passaram a interessar-se à medida que ele se torna disponível 

(REVISTA GLOBO RURAL, 2004). 

Em relação ao objetivo da pesquisa atual sobre o consumo de alimentos 

orgânicos, verificou-se que na média 60,83% da população entrevistada consome 

produtos orgânicos toda a semana, 18,33% consomem duas vezes por mês, 9,16% 

afirmou consumir uma vez por mês e 11,66% não consomem produtos orgânicos.   
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Dados coletados em 2017 sobre o consumo de orgânicos em Santana do 

Livramento mostraram que 27,5% consumiam semanalmente, 27,5% consomem 

duas vezes por mês, 20% apenas uma vez ao mês e 25% não consomem (DA 

COSTA; TERRA, 2017).  

Verificou-se que houve evolução no consumo de alimentos orgânicos em 

Santana do Livramento, comparando dados de 2017 e 2021, possivelmente por que 

de acordo com SUSZEK (2006) o que leva um consumidor a preferi-lo poderá ser a 

informação sobre suas vantagens nutricionais, a ausência de resíduos de 

agrotóxicos e a certeza de que foi produzido conforme os preceitos que preservam 

esses fatores, tornando-se um bem que tem na confiança seu principal valor. 

Uma pesquisa nacional realizada em 2017 descreve o consumo e o mercado 

de orgânicos e oferece um panorama geral sobre o assunto (ORGANIS, 2017). 

Segundo os autores, o maior mercado de orgânicos está na região Sul, onde o 

consumo é mais que o dobro do consumo nacional. Uma parcela de 15% da 

população urbana compra alimentos orgânicos com regularidade nas grandes 

capitais e os benefícios para a saúde são a principal motivação. Os consumidores 

gaúchos também reconhecem outras vantagens ao adquirir alimentos da agricultura 

orgânica, como a contribuição positiva ao meio ambiente e as melhores 

características dos produtos, se comparados aos convencionais. O supermercado 

responde por 64% das compras e é o ponto de compra mais comum, seguido pelas 

feiras (26%). Verduras, legumes e frutas se destacaram como os alimentos mais 

consumidos.  
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6 CONCLUSÕES 

 

Para as condições locais em que o trabalho foi realizado conclui-se que: 

 

- Os consumidores de alimentos oriundos da agricultura orgânica entrevistados 

durante a pesquisa realizada em Santana do Livramento são, em sua maioria, do 

gênero feminino, com idade entre 36 e 45 anos, com grau de escolaridade ensino 

superior incompleto e renda mensal entre 1 a 3 salários mínimos; 

 

- Em relação ao nível de conhecimento, o grupo formado pelos(as) agricultores(as) 

acertou em 100% sobre o conceito de produtos orgânicos, afirmando serem 

alimentos cultivados sem a utilização de agrotóxicos. Já os grupos formados pelos 

pecuaristas familiares, população urbana em geral e esportistas obtiveram 100% das 

respostas apontando que os orgânicos são importantes e que todos deveriam 

consumir. Quanto aos motivos para a compra dos produtos orgânicos, o grupo dos 

esportistas respondeu em 50% com a resposta “todas as alternativas acima”, ou 

seja, os fatores preocupação com a saúde, qualidade de vida, alimento sem 

agrotóxicos e nem adubos químicos, confiança na qualidade e preservação 

ambiental são a motivação; 
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- Como complemento na verificação do nível de conhecimento dos grupos 

entrevistados, a pergunta pessoal e subjetiva sobre “como considera seu 

conhecimento sobre orgânicos” aponta que 75% considera razoável, 12,5% alto 

conhecimento, 11,6% pouco conhecimento e 0,83% nenhum conhecimento; 

 

- A principal motivação para a compra desse tipo de alimento gira em torno da 

preocupação com a saúde (75%), seguido pela ausência da aplicação de 

agrotóxicos para a maioria dos grupos sociais entrevistados (70%);  

 
- A maior dificuldade apontada pelos entrevistados foi o fator econômico, através do 

preço dos alimentos (24,16%), seguido pelo local de compra (18,33%), a oferta dos 

produtos (18,33%) e a variedade comercializada (18,33), evidenciando-se a 

necessidade de uma produção local de hortaliças orgânicas para a redução dos 

preços, além da melhoria na exposição nas feiras e gôndolas para alavancar as 

vendas. Salienta-se também a necessidade da divulgação intensa com informações 

obre os valores agregados e os benefícios que a alimentação orgânica traz a saúde 

humana e pessoal e à preservação do meio ambiente; 

 

- Sobre o perfil dos consumidores de alimentos orgânicos, verificou-se que na média 

60,83% da população entrevistada consome produtos orgânicos toda a semana, 

18,33% consomem duas vezes por mês, 9,16% afirmou consumir uma vez por mês 

e 11,66% não consomem produtos orgânicos. 

 

 

 

 

 

 

  



58 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

AGUIAR, J. S. V. Uso da terra, técnica e territorialidade: os assentamentos de 
Santana do Livramento/RS. Dissertação (Mestre em geografia), Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Porto Alegre, 2011. 
 
Albuquerque Júnior, E. P., Silva Filho, J. C. L., Costa, J. S., & Santos, S. M. (2013). 
Aspectos relativos à saúde e ao meio ambiente ligados ao consumo de alimentos 
orgânicos. Revista de Administração da UFSM, 6, 295–312. 
 
ALLENDE, R. M. A arte de fazer feira: O papel das mulheres assentadas da 
reforma agrária na construção das feiras em Santana do Livramento/RS. Santana do 
Livramento, 2019. 104f. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso) – 
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Uergs, unidade Santana do 
Livramento. 2019. 
 
ALTIERI, M. Agroecologia: a dinâmica produtiva da agricultura sustentável, 4.ed. 
Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2004. 
 
ALTIERI, M. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. São 
Paulo: Expressão Popular, 2012. 
 
AMARAL, B.B; PIERRE, F.C. Avaliação do conhecimento sobre os produtos 
orgânicos no estado de São Paulo. Revista Tekhne e Logos, Botucatu, SP, v.12, 
n.1, abril, 2021. 
 
AMERICAN CANCER SOCIETY. Cancer facts & figures 2019. Atlanta: American 
Cancer Society, 2019a. 
 
ANVISA. Seminário de mercado de agrotóxico e regulação. Brasília: ANVISA. 
Disponível em: www.anvisa.gov.br. Acesso em: 06 abr. 2021 
 
ARCE, A. A formação de professores sob a ótica construtivista. In: DUARTE, N. 
(Org.). Sobre o construtivismo. Campinas, SP: Autores Associados, 2000. 
 
AZADI, H.; SCHOONBEEK, S.; MAHMOUDI, H.; DERUDDER, B.; DE MAEYER, P.; 
WITLOX, F. Organic agriculture and sustainable food production system: Main 
potentials. Agriculture, Ecosystems and Environment, Amsterdam, v.144, p.92-94, 
2011. 
 
AZEVEDO, E. Alimentos orgânicos: ampliando conceitos de saúde humana, social 
e ambiental. Tubarão: Editora Unisul, 2006. 
 
AZEVEDO E, RIGON SA. Sistema alimentar com base no conceito de 
sustentabilidade. Em: Taddei JA, Lang RMF, Longo- Silva G, Toloni MHA, eds. 
Nutrição em Saúde Pública. São Paulo: Rubio; 2010. Pp. 543-60.  
 
BAPTISTA DA COSTA, M. B.; SOUZA, M.; JÚNIOR, V. M.; COMIN, J. J.; LOVATO, P. 
E. Agroecology development in Brazil between 1970 and 2015. Agroecology and 

http://www.anvisa.gov.br/


59 
 

 

Sustainable Food Systems, v. 41, n. 3-4, p. 276-295, 2017. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1080Q21683565.2017.1285382. Acesso em: 02 jul. 2021. 
 
BARBOSA, S. de C.; MATTEUCCI, M. B. de A.; LEANDRO, W. M.; LEITE, A. F.; 
CAVALCANTE, E. L. S.; ALMEIDA, G. Q. E. de. Perfil do consumidor e oscilações de 
preços de produtos agroecológicos. Pesquisa Agropecuária Tropical, Goiânia, v. 
41, n. 4, p. 602-609, out./dez. 2011. 
 
BARBOZA, L.G.A.; THOMÉ, H.V.; RATZ, R.J.; MORAES, A.J. Para além do discurso 
ambientalista: percepções, práticas e perspectivas da agricultura agroecológica. 
Ambiência, Guarapuava, v.8, n.2, p.389-401, 2012.  
 
BELTRÃO, N. E. de M. Agricultura Orgânica e seu Potencial como Estratégia de 
Produção. Disponível em: http://www.emepa.org.br/anais/volume2/av204.pdf. 
Acesso em 18 jul. 2021. 
 
BERTASSO, B. F. O consumo alimentar em regiões metropolitanas brasileiras: 
análise da pesquisa de orçamentos familiares/IBGE – 1995/96. Piracicaba 2000. 
109f. Dissertação (Mestrado) – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, USP: 
Piracicaba. 2000 
 
BOURN, D; PRESCOTT J. A comparison of the nutritional value, sensory qualities, 
and food safety of organically and conventionally produced foods. Crit Rev Food Sci 
Nutr. 2002;42(1):1–34. 
 
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Lei nº 7.802, de 11 de 
julho de 1989. Regulamentada pelo Decreto nº 4.074/202. Art. 2º. Dispõe sobre a 
pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o 
armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a 
importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a 
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus 
componentes e afins, e dá outras providências. Diário Oficial da União da 
República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 2016. 
 
BRANDÃO, W. A. Consumo saudável: uma análise do comportamento do 
consumidor no contexto dos alimentos orgânicos. Dissertação (Mestrado) 
UFPB/CCSA, Programa de Pós-Graduação em Administração, João Pessoa, PA. 
2016. 
 
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Agronegócio 
brasileiro: desempenho do comércio exterior. 2. ed. Brasília, DF: Mapa, 2019.  
 
BRASIL. Presidência da República. Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003. 
Dispõe sobre termos credenciamento, inspeção e certificação de Produção 
Orgânica. Diário Oficial da União da República Federativa do Brasil, Brasília, 24 
de dezembro de 2003, seção 1, página 8. 2003c. 
 
BUAINAIN, A.M.; BATALHA, M.O. (coord.). 2007. Cadeia produtiva de produtos 
orgânicos. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de 
Política Agrária. Brasília, IICA/ MAPA, vol. 5, 108 p. 



60 
 

 

 
CALDAS, N. V. Estudo comparativo entre sistemas de certificação de produtos 
orgânicos nos contextos da agricultura familiar brasileira e espanhola. 2011. 
208f. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Pelotas, UFPel, Pelotas, 2011. 
 
CAMARGO, J. M.; REIS, M. C.; Desemprego: o custo da desinformação  Revista 
Brasileira de Economia, Rio de Janeiro, v. 59, n.3, p.381-42, jul./set.2005. 
 
CAMPOS, Y.; SILVA, V.S.P.; MELLO, M.S.C.; OTERO, U.B. Exposure to pesticides 
and mental disorders in a rural population of Southern Brazil. NeuroToxicology, v. 
56, p. 7–16, Sep. 2016. 
 
CARLOS, E. A.; ALVES, R. D.; QUEIROZ, M. E. L. R.; NEVES, A. A. J. B. 
Simultaneous determination of the organochlorine and pyrethroid pesticides in 
drinking water by single drop microextraction and gas chromatography. Chemical 
Society, v. 24, n. 8, p. 1217-1227, 2013. 
 
CARVALHO, M. M. X. et al.  “Defensivos” ou “agrotóxicos”? História do uso e da 
percepção dos agrotóxicos no estado de Santa Catarina, Brasil, 1950-2002. 
História, Ciências, Saúde. Manguinhos, Rio de Janeiro, v.24, n.1, jan.-mar. 2017, 
p.75-91. 
 
CASEMIRO, A. D.; TREVIZAN, S. D. P. Alimentos Orgânicos: desafios para o 
Domínio Público de um Conceito. 2 nd International Workshop |Advances in Cleaner 
Production. Disponivel em: 
http://www.advancesincleaerproduction.net/second/fils/sessoes/6a/1/A.%20D.20%Ca
semiro%20%20Resumo%20Exp. Pdf. Acesso em: 17 nov. 2021. 
 
CUENCA, M.A.G. et al., Perfil do consumidor e do consumo de produtos orgânicos 
no Rio Grande do Norte. Boletim informativo EMBRAPA. Aracaju, Out. 2007. 
Disponível em: https://core.ac.uk/download/pdf/15432995.pdf. Acesso em 12 jul. 
2021.  
 
CHAGAS, I. D. Os Impactos do Agroquímicos sobre o Meio Ambiente. 2011. 
Brasil Escola. Disponível em: https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/biologia/os-
impactos-agroquimicos-sobre-meio-ambiente.htm. Acesso em: 11 dez. 2020. 
 
CONSELHO BRASILEIRO   DA   PRODUÇÃO ORGÂNICA   E SUSTENTÁVEL 
(ORGANIS). Consumo de Produtos orgânicos no Brasil: primeira pesquisa 
nacional sobre o consumo de orgânicos. Curitiba: Organis/Market Analysis, 2017. 
Disponível em: https://organis.org.br/wp-content/uploads/2018/11/Pesquisa-
Consumo-de-Produtos-Orga%CC%82nicos-no-Brasil.pdf. Acesso em: 13 jul de 
2021.    
 
COSTA, F. P. da. Agricultura familiar e sustentabilidade. 2016. Disponível em: 
http://www.infocos.org.br/publicacresol/upload/trabalhosfinais/251.pdf.  Acesso em 
05 de jul. 2021. 
 

http://www.infocos.org.br/publicacresol/upload/trabalhosfinais/251.pdf.%20%20Acesso%20em%2005%20de%20jul.%202021
http://www.infocos.org.br/publicacresol/upload/trabalhosfinais/251.pdf.%20%20Acesso%20em%2005%20de%20jul.%202021


61 
 

 

CUNHA, J. P. A. R. TEIXEIRA, M.M.; COURY, J.R.; FERREIRA, L.R. Avaliação de 
estratégias para redução da deriva de agrotóxicos em pulverizações hidráulicas. 
Rev. Planta Daninha, v. 21, n. 2, p. 325-332, 2003. 
 
CURL, C. L.; FENSKE R. A.; ELGETHUN K. Organophosphorus pesticide exposure 
of urban and suburban pre-school children with organic and conventional diets. 
Environ. Health Perspect. 2003. 
 
DA COSTA, E. L.; TERRA, S. B. Nível de informação e consumo da população sobre 
produtos orgânicos em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Revista Verde 
de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, Paraíba, v.12, n. 2, p. 311 – 
318, 2017. 
 
DALMORO, M.; LADEIRA W. J. Barômetro dos orgânicos: mapeamento do perfil de 
consumo e a percepção dos consumidores gaúchos acerca dos alimentos orgânicos. 
Revista Brasileira de Agroecologia, v. 13, n. 5, p. 211, 2017. 
 
DAMIANO TEIXEIRA, K. M. A administração de recursos na família: quem? 
Como? Por quê? Para quê? Viçosa: Editora UFV, 2005. 94p. 
 
DARMON, A. N. DREWNOWSKI N. Does social class predict diet quality? Am J 
Clin Nutr 2008; 87 (5): 1107-17. Disponível em: 
https://doi.org./10.1093/ajcn/87.5.1107. Acesso em: 17 jul. 2021. 
 
DAROLT, M. R. Agricultura orgânica: inventando o futuro. Londrina: IAPAR, 2003. 
 
DEL GROSSI, M. E.; GRAZIANO DA SILVA, J.; CAMPANHOLA, C. O fim do êxodo 
rural? In: Encontro Nacional de Economia Política, 6., 2001, São Paulo. Anais... São 
Paulo: Sociedade Brasileira de Economia Política, 2001. (CD ROM – Mesa 25: 
Transformações no campo brasileiro). 
 
DO NASCIMENTO, F. S; BESKOW, P. R. Comercialização e organização dos 
produtores agroecológicos no Rio Grande do Sul. Redes. Revista do 
Desenvolvimento Regional. 2015, 20 (2), 261 – 291. Disponível em: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=552056815014. Acesso 13 jul. 2021. 
 
FARIA, N. M. X., FACHINI, L. A., FASSA, A. G., TOMASI, E. Trabalho rural e 
intoxicações por agrotóxicos. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.20, n.5, 
p. 1298-1308, 2004. FAO FAOSTAT. Data base Results. [on line]. Disponível em: 
http://apps.fao.org. Acesso em: 25 set. 2021. 
 
FERREIRA, A.P.; CUNHA, C.L.N.; WERMELINGER, E.D.; SOUZA, M.B.; LENZI, 
M.F.; MESQUITA, C.M.; JORGE, L.C. Impactos de pesticidas na atividade 
microbiana do solo e sobre a saúde dos agricultores. Revista Baiana de Saúde 
Pública, Salvador, v. 32, n. 2, p. 309-321, 2006. 
 
FLORES, A. V.; Ribeiro, J. N.; Neves, A. A.; Queiroz, E. L. R. Organoclorados: um 
problema de saúde pública. Rev. Ambiente & Sociedade, v. 7, n. 2, 2004. 
 
FAO Food and Agriculture Organization. Inter-Departmental Working Group on 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=552056815014


62 
 

 

Organic Agriculture. Organic agriculture. Disponível 
em: http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq1/es/.  Acesso em: 28 mar. 2021. 
  
FAO Organização Mundial da Saúde. Codex Alimentarius: Alimentos Producidos 
Organicamente, 2001. Disponível em: 
http://www.fao.org/DOCREP/005/Y2772S/Y2772S00.HTM. Acesso em 04 abr. 2021.  
 
FOOD INGREDIENTS BRASIL. Alimentos Orgânicos: um mercado em 
expansão, n. 26, p. 34- 41, 2013. Disponível em: http://revista-
fi.com.br/upload_arquivos/201606/2016060358147001464961580.pdf.  Acesso em: 
10 abr. 2021. 
 
FONTENELE, E. G. P.; MARTINS, M. R. A.; QUIDUTE, A. R. P.; MONTENEGRO 
JÚNIOR, R. M. Contaminantes ambientais e os interferentes endócrinos. Arquivos 
Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia, v. 54, n. 1, Feb., 2010. 
 
FREITAS, João Carlos de. Agricultura Sustentável: uma análise comparativa dos 
fatores de produção entre Agricultura Orgânica e Agricultura Convencional. 2002. 
Dissertação (Mestrado em Economia) - Departamento de Economia. Universidade 
de Brasília, UFB. Brasília 
 
GLIESSMAN, S. R. Allelopathic interactions in crop-weed mix-tures. Journal of 
Chemical Ecology, v. 9, n. 8, p. 991-999, 1983. 
 
GONSALVES, P. E. Maus hábitos alimentares. São Paulo: Agora, 2001. 
 
GRISA, C.; GAZOLLA, M.; SCHNEIDER, S. A “produção invisível” na agricultura 
familiar: autoconsumo, segurança alimentar e políticas públicas de desenvolvimento 
rural. Agroalimentaria, v.16, n.31. p.65-79, 2010. 
 
GUETERRES, E. C. Educação em saúde no contexto escolar: estudo de revisão 
integrativa. Enfermagem Global, Murcia (Espanha), v. 16, n. 46, p. 477-488, 2017. 
DOI: http://dx.doi.org/10.6018/eglobal. 16.2.235801. 
 
GUZMÁN CASADO, G.; GONZÁLEZ DE MOLINA, M.; GUZMÁN, E. Introducción a 
la agroecología como desarrollo rural sostenible. Madrid: Mundi-Prensa, 2000. 
 
HAND, R. K., KENNE, D., WOLFRAM, T. M., ABRAM, J. K., FLEMING, M. 
Assessing the Viability of Social Media for Disseminating Evidence-Based Nutrition 
Practice Guideline Through Content Analysis of Twitter Messages and Health 
Professional Interviews: An Observational Study. Journal of Medical Internet 
Research, 2016; 18(11):e295:1-14. 
 
IFOAM. The infoam norms for organic production and processing; version 2005. 
Disponível em: 
http://www.ifoam.org/about_ifoam/standards/norms/norm_documents_library/ 
Norms_ENGV4_20090113.pdf. Acesso em: 28 mar. 2021 
 
ILYASOGLU, H.; TEMEL, S.; ÖZÇELIK, B. Consumer perceptions of organic foods in 
Turkey. Journal of Food Agriculture & Environment, v.8, n.3-4, p.279-281, 2010. 

http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq1/es/


63 
 

 

 
INTERNATIONAL FEDERATION OF ORGANIC AGRICULTURE MOVEMENTS 
(IFOAM). 2009.  The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging 
Trends 2009. Disponível em: www.ifoam.org/about_ifoam/inside_ifoam/history.html. 
Acesso em: 29 mar. 2021. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Síntese de 
Indicadores Sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira. 
Rio de Janeiro: IBGE, 2008. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminim
os/sinteseindicsociais2008/indic_sociais2008.pdf. Acesso em: 3 nov. 2021. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. 
Estimativa 2020: Incidência do Câncer no Brasil [internet]. Disponível em: 
https://www.inca.gov.br/publicacoes/livros/estimativa-2020- incidencia-de-cancer-no-
brasil. Acesso em 02 nov. 2021. 
 
INSTITUTO TERRA MATER; INSTITUTO KAIRÓS. Produtos sem veneno são 
sempre mais caros? Piracicaba, São Paulo, ago. 2015. Disponível em: 
https://bit.ly/2IBP94a. Acesso em: 02 jul. 2021. 
 
JENSEN, T. K., GIWERCMAN, A., CARLSEN, E., SCHEIKE, T., SKAKKEBAEK, N. 
E. Semen quality among members of organic food associations in Zealand, 
Denmark. Lancet, 2006. 347(9018):1844. 
 
KAMIYAMA, A.; MARIA, I.C.; SOUZA, D.C.C.; SILVEIRA, A.P.D. Percepção 
ambiental dos produtores e qualidade do solo em propriedades orgânicas e 
convencionais. Bragantia, Campinas, v.70, n.1, p.176-184, 2011. 
 
KAMPHUIS, C. B. M., BEKKER-GROB, E. W., VAN LENTHE, F. J. Factors affecting 
food choices of older adults from high and low socioeconomic groups: a discrete 
choice experiment 1 – 3. Am J Clin Nutr 2015; 101(4): 768-74. 
https://doi.org/10.3945/ajcn.114.096776 
 
KARAM, K. F; ZOLDAN, P. Dinâmica e estratégias da comercialização de 
produtos orgânicos em Santa Catarina. Instituto CEPA, Florianópolis, SC, 2004. 
Disponível em: 
http://docente.ifsc.edu.br/roberto.komatsu/MaterialDidatico/Agroecologia2M%C3%B3
duloFruticultura/FrutasOrg%C 
3%A2nicas/Produ%C3%A7%C3%A3oOrg%C3%A2nicaFrutasSC_Din%C3%A2mica
Comercializa%C3%A7%C3% A3o_Karan2004.pdf. Acesso em: 15 nov. 2021. 
 
KRISCHKE P. J.; TOMIELLO, N. O comportamento de compra dos consumidores de 
alimentos orgânicos: um estudo exploratório. Cadernos de Pesquisa 
Interdisciplinar em Ciências Humanas. 2009; 10(96):27-43. 
 
LAMBERT, J. L. et al. As principais evoluções dos comportamentos alimentares: o 
caso da França. Revista de Nutrição, Campinas, v.18, n. 5, p. 577-591, out. 2005. 
 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2008/indic_sociais2008.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2008/indic_sociais2008.pdf


64 
 

 

LAYTANO, Dante. Folclore do Rio Grande do Sul. 2. ed. Caxias do Sul: Editora 
UCS, 1997. 166p. 
 
LEITE LFC; MENDONÇA ES; NEVES JCL; MACHADO PLO; GALVÃO JCC. 2003. 
Estoques totais de carbono orgânico e seus compartimentos em argissolo sob 
floresta e sob milho cultivado com adubação mineral e orgânica. Revista Brasileira 
de Ciência do Solo 27:821-832.  
 
LEMOS, A. H. C., DUBEUX, V. J. C., PINTO, M. C. S. (2009). Educação, 
empregabilidade e mobilidade social: convergências e divergências. Cadernos 
EBAPE.BR, 7(2), 368-384. doi: 10.1590/S1679-39512009000200012 
MOURA, Manoel Oriosvald de. (Org) A atividade pedagógica na teoria histótico-
cultural. Brasilia: Líder Livro, 2010. 
 
LONDRES, F. Agrotóxicos no Brasil: um guia para ação em defesa da vida. Rio de 
Janeiro: AS-PTA -Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa, 2011. 
 
LUCCHESI, G. Agrotóxicos–construção da legislação. Brasília, DF: Consultoria 
Legislativa, 2005. 
 
LYNCH, D. Environmental impacts of organic agriculture: A Canadian perspective. 
Canadian Journal of Plant Science, Ottawa, v.89, p.621-628, 2009. 
 
MALHOTRA, Naresh k. et al. Introdução à pesquisa de marketing. Ex. 20, São 
Paulo: Prentice Hall, 2005. 
 
MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O que são produtos 
orgânicos? Disponível em: http://www.agricultura.gov.br. Acesso em: 25 de mar. 
2021.  
 
MARCELINO, T. F.; TRIERWEILLER, A. C.; LUCIETTI, T. J. Motivações para o 
consumo de produtos orgânicos: em busca de um entendimento. Revista 
Competitividade e Sustentabilidade, v. 4, n. 2, p. 31-45, 2017. Disponível em: 
http://e-revista.unioeste.br/index.php/comsus/article/view/17387. Acesso em: 24 nov. 
2021. 
 
MEI-FANG, C. Consumer attitudes and purchase intentions in relation to organic 
foods in Taiwan: moderating effects of food-related personality traits. Food Quality 
and Preference, v. 18, n. 7, p. 1008-1021, Oct. 2007. 
 
MELLO, J. A. V. B. Reversão tecnológica no agronegócio: uma estratégia para o 
setor de alimentos orgânicos. In: SIMPOSIO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO E 
TECNOLOGIA, 2, 2005, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: SEGeT, 2005. 
 
MOORI, R. G.; SATO, G. S.; LOMBARDI, M. F. S. Um estudo comparativo da 
percepção dos consumidores sobre produtos orgânicos e transgênicos. In: 
INTERNATIONAL CONFERENCE OF IBEROAMERICAN ACADEMY OF 
MANAGEMENT, 3., 2003, São Paulo. Anais… São Paulo: FGV, 2003. p. 7-10. 
 
MORAES, M. et al. Analise do Perfil dos Consumidores de Produtos Orgânicos de 



65 
 

 

Campo Grande, MGS In: Encontro de Produtores Agroecológicos de MGS, 4. 
Anais...Dourado, 2014. 
 
MOREIRA, J. G.; BECKER, C. Condicionantes para a implantação de um sistema 
participativo de certificação orgânica pelos assentados da reforma agrária de 
Santana do Livramento (RS). Revista Brasileira de Agroecologia, v. 12, n. 28, p. 1-
16, jan./abr. 2016. 
 
NAHAS, M. V., DE BARROS, M. V., FRANCALACCI, V. (2012). O pentáculo do bem-
estar-base conceitual para avaliação do estilo de vida de indivíduos ou grupos. 
Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde, 5(2), 48-59. 
 
NEUTZLING, D. M. et al. Consumidor de Alimentos Orgânicos: um Estudo na Feira 
dos Agricultores Ecologistas (FAE) de Porto Alegre. In: Congresso da Sociedade 
Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, 48. Anais... Campo 
Grande, 2010. 
 
NEVES, M.F.; CASTRO, L.T. Comportamento do consumidor e novo consumidor de 
alimentos (3). In: Encontro da Associação Nacional de Pós Graduação e 
Pesquisa em Administração. Marketing e estratégias em agronegócios e 
alimentos. São Paulo: Atlas, 2003. 
 
OPAS. Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Folha Informativa 
Alimentação Saudável. Jun. 2019. Disponível em: 
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5964:fo 
lha-informativa-alimentacao-saudavel&Itemid=839. Acesso em: 25 set. 2021. 
 
Organic farming and market development in Europe and the European Union. In: 
WILLER, H.; LERNOUD, J. (Eds.). The world of organic agriculture: statistics and 
emerging trends 2019. Frick: FiBL; Bonn: Ifoam – Organics Internacional, 2019. 
 
ORGANIS. Panorama do consumo de orgânicos no Brasil 2019. Disponível em: 
https://organis.org.br/pesquisaconsumidor-organico-2019/. Acesso em: 03 Nov. 
2021. 
 
ORGANIS & MARKET ANALYSIS. Consumo de produtos orgânicos no Brasil: 
primeira pesquisa nacional sobre o consumo de orgânicos. 2017. Disponível em: 
<http://marketanalysis.com.br/wp-content/uploads/2017/07/Pesquisa-Consumo-de-
Produtos-Org%C3%A2nicos-no-Brasil-Relat%C3%B3rio-V20170718.pdf>. Acesso 
em: 02 nov. 2021. 
 
ORMOND, J. G. P. et al. Agricultura Orgânica: quando o passado é futuro. 2002. 
Disponível em http://www.natural.com Acesso em 08 nov. 2021. 
 
PADUA-GOMES, J. B.; GOMES, E. P.; PADOVAN, M. P. Desafios da 
comercialização de produtos orgânicos oriundos da agricultura familiar no estado de 
Mato Grosso do Sul. Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, 
Taubaté, SP, 2016. Disponível em: 
https://www.rbgdr.com.br/revista/index.php/rbgdr/article/view/2124/497. Acesso em: 
03 nov. 2021. 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5964:fo%20lha-informativa-alimentacao-saudavel&Itemid=839
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5964:fo%20lha-informativa-alimentacao-saudavel&Itemid=839
http://www.natural.com/


66 
 

 

 
PANZA, V.P.; COELHO, M.S.P.; DI PIETRO, P.F. Consumo alimentar de atletas: 
reflexões sobre recomendações nutricionais, hábitos alimentares e métodos para 
avaliação do gasto e consumo energético. Rev. Nutr. Campinas, 20 (6):681-692, 
nov/dez, 2007. 
 
PEDLOWSKI, M. A.; CANELA, M. C.; TERRA, M. A. C.; FARIA, R. M. R. Modes of 
pesticides utilization by Brazilian smallholders and their implications for human health 
and the environment. Crop Protection, v. 31, n.1, p. 113–118, 2012. 
 
PEDRO, D. S. et al. Hábitos alimentares de indivíduos residentes em Cuiabá, 
MT segundo escolaridade: análise do inquérito telefônico Vigitel. Monografia 
(Trabalho de Conclusão de Curso em Nutrição). Curso de Nutrição do Centro 
Universitário de Várzea Grande, MT. 2021. 
 
PEREIRA, J. S.; TORRES FILHO, J. Uma visão preliminar da feira agroecológica da 
ACB no município do Crato-CE. In: II Encontros Universitário da UFC Campus 
Cariri, 2010, Juazeiro do Norte, Ceará. p. 01-04. 
 
PEREIRA, M. C., BOTELHO, F.T., RODRIGUES, K.L., MÜLLER, C. R., 
RODRIGUES, F. A., MOUTINHO. Mudança no perfil sócio demográfico de 
consumidores de produtos orgânicos. Cien Saude Colet, 2015. Disponível em: 
http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/mudanca-no-perfil-socio-
demografico-de-consumidores-de-produtos-organicos/15122?id=15122. Acesso em: 
05 nov. 2021. 
 
PEREIRA, M. et al. Mudança no perfil sociodemográfico de consumidores de 
produtos orgânicos. Revista Ciência e Saúde Coletiva, Pelotas-RS, v.9, n.20, 
p.2797-2804, Fev. 2015. 
 
PERES, F.; MOREIRA, J. C.; DUBOIS, G. S. Agrotóxicos, saúde e ambiente: uma 
introdução ao tema. In: PERES, F.; MOREIRA, J. C. (Org.). É veneno ou é remédio? 
agrotóxicos, saúde e ambiente. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2003. p. 21-41. DOI: 
10.7476/9788575413173 
 
PINHEIRO, A. R. O. A alimentação saudável e a promoção da saúde no contexto da 
segurança alimentar e nutricional. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 29, n. 70, p. 
125-139, 2005. 
 
POHL, N. H., PEREIRA FILHO, J. B. C., ABBADE, E. B. (2019). O perfil dos 
consumidores de produtos orgânicos da cidade de Santa Maria, RS. Revista 
Estudo & Debate, 26(4). 
 
QUERENDA, P. F. MAYA, S. R. de. Efectos de los médios de Comunicación, la 
imagen social de la Publicidad y los “otros” em el Consumo simbólico. Curitiba/PR. 
XXVIII Enanpad – Curitiba/PR. Resumo de Trabalhos. ANPAD: Rio de Janeiro, 
2004. 
 



67 
 

 

REVISTA GLOBO RURAL. Plantio de Verão: preferência nacional. Artigo. 
Disponível em: http://globorural.globo.com/barra.asp?d=/edic/191/giro.htm. Acesso 
em 09 nov. 2021. 
 
RIOS VIVOS. Chuva ácida pode destruir vegetação. Disponível em: 
http://riosvivos.org.br/a/Noticia/Chuva+acida+pode+destruir+vegetacao/7475. 
Acesso em: 06 abr. 2021. 
 
ROSA, Antônio Vitor. Agricultura e meio ambiente. São Paulo: Atual, 
1998. 
 
RUCINSKI, J.; BRANDENBURG, A. Consumidores de alimentos orgânicos em 
Curitiba. Associação nacional de pós-graduação e pesquisa em ambiente e 
sociedade (ANPPAS). 2000. Disponível em: http>//www.anppas.org.br. Acesso em 
17 nov. 2021. 
 
SABIK, H.; JEANNOT, R.; RONDEAU, B. Journal of Chromatography, v.885, 
p.217-236, 2000. 
 
SAMBUICHI, R. H. et al. A política nacional de agroecologia e produção 
orgânica no Brasil: uma trajetória de luta pelo desenvolvimento rural sustentável. 
Brasília: Ipea, 2017. p. 463. 
 
SANTOS, C. G.; COBUCCI, R. A.; FERNANDEZ, M. X. V. Estudo do perfil dos 
consumidores de alimentos orgânicos em Goiânia. Estudos 2009; 36(5/6):885-
896. 
 
SANTOS, E. S. O impacto do glifosato na saúde humana: revisão narrativa. 2020. 
 
SCHLINDWEIN, M. M.; KASSOUF, A. L. Influência do custo de oportunidade do 
tempo da Mulher sobre o padrão de consumo alimentar no Brasil. Pesquisa e 
Planejamento Econômico, Rio de Janeiro, v.37, n.3, p. 489-520, dez. 2007. 
 
SANTOS, J. S.; JÚNIOR, L. H. S. Determinantes socioeconômicos do consumo e 
disposição a pagar por alimentos orgânicos no agreste de Pernambuco. Reflexões 
Econômicas, v.1, n.1, p.49-84, 2015. 
 
SANTOS. M.; SILVEIRA, M. L. Território e sociedade no início do século XXI. Rio 
de Janeiro: Record, 2001. 
 
SCHMIDT, V. D. B. Consumidores orgânicos e agricultura orgânica: entre 
discurso, intenção e gesto. 2004. 165f. Dissertação (Mestrado em Agroecossistema) 
- Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Florianópolis. 2004. 
 
SCHMITT, C. J.; GRISA, C. Agroecologia, mercados e políticas públicas: uma 
análise a partir dos instrumentos de ação governamental. In: NIEDERLE, P. A.; 
ALMEIDA, L.; VEZZANI, F. M. (Orgs.). Agroecologia: práticas, mercados e políticas 
para uma nova agricultura. Curitiba: Kairós, 2013. 
 
SCHROETTER; M.R.; BÜTTENBENDER, P.L.; GRAEF, C. E. Cooperativas Da 

http://globorural.globo.com/barra.asp?d=/edic/191/giro.htm


68 
 

 

Agricultura Familiar E A Merenda Escolar: Produção, Comercialização E 
Consumo Na Região Fronteira Noroeste. Artigo Pós-Graduação em Gestão de 
Cooperativas. Departamento de Estudos da Administração da UNIJUI. Ano 2011. 
Disponível em: 
http://redcidir.org/multimedia/pdf/trabajos_seleccionados/Seleccionados-
VSimposio/Asociativismo-empresas-e-innovaci%C3%B3n/23-COOPERATIVAS-
DAAGRICULTURA-FAMILIAR-E-A-MERENDA-ESCOLAR.pdf. Acesso em: 10 mar. 
2021. 
 
SCHULTZ, I.; STIEß, I. Linking sustainable consumption to everyday life. In: 
TUKKER, A.; VEZZOLI, C. (ed.). Perspectives on Radical Changes to Sustainable 
Consuption and Produtcion. Sheffield, UK: Greenleaf Publishing Ltd., 2008. p. 288-
300. 
 
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
Monitoramento de agrotóxicos na água para consumo humano no Brasil, 2014. 
Boletim Epidemiológico 2016; 47(12). Disponível em: http:// 
portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/ abril/08/Monitoramento-de-agrot--
xicosem---gua-para-consumo-humano--Brasil---2014.pdf. Acesso em 19 jul. 2021. 
 
SILIPRANDI, E. Políticas de segurança alimentar e relações de gênero. In: FARIA, 
N; NOBRE, M. (Orgs.). A produção do Viver. São Paulo, 2004. 
 
SILVA, A.; CORDEIRO, H.; NOVAES, M. Morbimortalidade hospitalar por câncer 
colorretal no Brasil, no período de 2008 a 2016. Revista Eletrônica Acervo 
Científico/Electronic Journal Scientific Collection, v. 5, n. 939, p. 1-8, 2019. 
 
SILVANO, J. O projeto da Nestlé para lançar seu leite orgânico no Brasil em 2019. 
Organicsnet, Rio de Janeiro, 7 jun. 2018. Disponível em: 
https://ciorganicos.com.br/noticia/o-projeto-da-nestle-para-lancar-seu-leite-organico-
no-brasil-em-2019/. Acesso em: 17 out. 2021. 
 
SILVEIRA, V.G; LAGASSI, V. Agrotóxicos: uma lesão aos direitos fundamentais. Rio 
de Janeiro. In: Revista do Curso de Direito da FACHA. Ano. 03, n.5 Disponível em: 
https://www.facha.edu.br/pdf/revista-direito-5/artigo4.pdf. Acesso em: 06 abr. 2021. 
 
SOARES, W. L. Uso dos agrotóxicos e seus impactos à saúde e ao ambiente: 
uma avaliação integrada entre a economia, a saúde pública, a ecologia e a 
agricultura. Tese. (Doutorado em Ciências de Saúde Pública e Meio Ambiente) – 
Escola nacional de Saúde Pública (ENSP/FIOCRUZ). Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 
2010. 
 
SOLOMON, Michael R. Consumer behavior: buying, having and being. 5 ed. New 
Jersey: Prentice Hall, 2002. P. 199-251. 
 
SOLOMON, K. R.; THOMPSON, D. G. Ecological risk assessment for aquatic 
organisms from over-water uses of glyphosate.  Journal of Toxicology  and  
Environmental  Health, Philadelphia, v.6, n.3, p.211-246, 2003. 
 
SOUZA, A. P. O; ALCÂNTARA, R. L. C. Alimentos orgânicos: estratégias para o 

https://ciorganicos.com.br/noticia/o-projeto-da-nestle-para-lancar-seu-leite-organico-no-brasil-em-2019/
https://ciorganicos.com.br/noticia/o-projeto-da-nestle-para-lancar-seu-leite-organico-no-brasil-em-2019/


69 
 

 

desenvolvimento do mercado. In: NEVES M. F, CASTRO LT (org) Marketing e 
Estratégia em Agronegócios e Alimentos. São Paulo: Atlas; 2003. 
 
SOUZA, N. J. Agricultura Convencional e Agricultura Ecológica: um debate 
sobre a sustentabilidade de um novo sistema agrícola. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
210p. 
 
SOUZA, K. B.; RIBEIRO, K. C.; OCCHIL, L. C. M. O atual cenário do consumo de 
alimentos orgânicos. Anais... Anais do IX Simpósio de Engenharia de Produção de 
Sergipe (SIMPROD). Sergipe. 2017. ISSN 2447-0635. 
 
STEFANO, N; NETO, A. C.; GODOY L.P. Explorando conceitos e modelos sobre o 
processo de decisão de compra do consumidor em função da mudança de hábito 
alimentar. In: Congresso Nacional de Excelência em Gestão, 4, Niterói/ RJ, 31 jul. a 
02 ago. 2008. Anais… Niterói: CNEG, 2008. p. 1-20. 
 
STORCH, G.; SILVA, F. F.; BRIZOLA, R. M. O.; AZEVEDO, R.; VAZ, D. S.; 
BEZERRA, A. J. A. Caracterização dos consumidores de produtos da agricultura 
orgânica na região de Pelotas – RS. Rev. Bras. Agrociência, 2003; 9(1):71-74. 
 
SUSZEK, A. C. A importância da comunicação no processo de adoção do 
consumidor de produtos orgânicos. São Paulo, 2006. 
 
TABAI, K.C. Avaliação dos resultados do programa de análise da qualidade de 
alimentos do Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial (Inmetro). 
2001. 139f. Tese (Doutorado em Alimentos e Nutrição) - Faculdade de Engenharia 
de Alimentos, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2001. 
 
SZNITOWSK, A. M. Fatores que podem contribuir para a ocorrência de 
acidentes de trabalho pelo uso de agrotóxicos entre os agricultores familiares 
no assentamento Guapirama em Campo Novo do Parecis- MT. 2009. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de São 
Carlos, São Carlos, 2009. 
 
TABREZ, S; et al. Gene- -environment interactions in heavy metal and pesticide 
carcinogenesis. Mutation Research. Genetic Toxicology and Environmental 
Mutagenesis. 2014; (760):1-9.  
 
TERRA, F. H. B. A Indústria de Agrotóxicos no Brasil. 156f. Dissertação 
(Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico da 
Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2008. 
 
TERRON PU. 2000. Tratado de fitotecnia general. 2ed. Madrid. 895p. 
 
VACCARI, L. C.; COHEN, M.; ROCHA, A. M. C. O Hiato entre atitude e 
comportamento ecologicamente conscientes: um estudo com consumidores de 
diferentes gerações para produtos orgânicos. Revista Gestão, v.14, p.44-58, 2016. 
 



70 
 

 

VALENT, J. Z. et al. Qualidade de produtos orgânicos: a percepção dos produtores 
de hortaliças de uma feira ecológica em Porto Alegre, RS. Revista Eletrônica em 
Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental, v. 18, n. 3, p. 1072-1082, 2014. 
 
VEIGA, M. M.; SILVA, D. M.; VEIGA, L. B. E.; FARIA, M. V. C. Análise 
Da contaminação dos sistemas hídricos por agrotóxicos numa pequena comunidade 
rural do Sudeste do Brasil. Caderno de Saúde Pública.vol.22 n°.11 Rio de Janeiro, 
p. 2391- 2399, Nov. 2006. 
 
WALRAND, S.; GUILLET, C.; SALLES, J.; CANO, N.; BOIRIE, Y. Physiopathological 
mechanism of sarcopenia. Clinics in Geriatric Medicine, v. 27, n. 3, p. 365-85, 
2011. 
 
WILLER, H.; LERNOUD, J. (Eds.). The world of organic agriculture: statistics and 
emerging trends 2019. Frick: FiBL; Bonn: IFOAM – Organics Internacional, 2019. 
 
WINQVIST, C.; AHNSTRÖM, J.; BENGTSSON, J. Effects of organic farming on 
biodiversity and ecosystem services: taking landscape complexity into account. 
Annals of The New York Academy of Sciences, New York, v.1249, p.191-203, 
2012. 
 
WON SUH, B., EVES, A., LUMBERS, M. Developing a model of organic food choice 
behavior. Social Behavior and Personality: an International Journal, 43. 2015. 
 
ZAMBERLAN, J.; FRONCHETI, A. Agricultura ecológica: preservação do pequeno 
agricultor e o meio ambiente. Petrópolis: Vozes,2001. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

 

APÊNDICE A 
 

 

Perguntas componentes dos questionários aplicados aos diferentes grupos sociais 

durante as entrevistas remotas. 

 

Dados pessoais dos entrevistados: 

1. Gênero 

(  ) Masculino  

(  ) Feminino 

(  ) LGBTQIA+ 

 

2. Idade 

(  ) Entre 15 e 25 anos 

(  )entre 26 e 35 anos 

(  ) Entre 36 e 45 anos 

(  ) Entre 46 e 55 anos  

(  ) Mais de 55 anos  

 

3. Estado civil  

(  ) Solteiro 

(  ) Casado 

(  ) Divorciado  

(  ) Viúvo 

 

4. Grau de escolaridade 

(  ) Ensino fundamental incompleto 

(  ) Ensino fundamental completo 

(  ) Ensino médio incompleto 

(  ) Ensino médio completo 

(  ) Ensino superior incompleto 

(  ) Ensino superior completo 

(  ) Especialização 
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(  ) Mestrado  

(  ) Doutorado 

(  ) Ph.D 

 

5. Ocupação profissional  

Especificar: _______________________________________ 

 

6. Renda familiar 

(  ) Menos de 1 salário mínimo 

(  ) Entre 1 e 3 salários mínimos  

(  ) Entre 3 e 5 salários mínimos  

(  ) Mais do que 5 salários mínimos  

 

Como considera seu conhecimento sobre orgânicos: 

7. Como você considera seu nível de conhecimento sobre alimentos orgânicos 

(  ) Nenhum conhecimento, não sei o que é um alimento orgânico 

(  ) Pouco conhecimento, já ouvi falar mas não sei explicar 

(  ) Razoável conhecimento, sei o que é um alimento orgânico 

(  ) Alto grau de conhecimento 

 

8. Costuma procurar informação sobre os benefícios da alimentação 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

9. Para você, o que são produtos orgânicos? 

(  ) São alimentos embalados a vácuo 

(  ) São alimentos produzidos sem a utilização de agrotóxicos nem adubos 

químicos  

(  ) São alimentos que possuem um selo de certificação orgânica  

(  ) São alimentos vendidos em feiras, pelos próprios produtores 

(  ) Outros: _______________________________________________ 

 

10. Você consome produtos orgânicos? 

(   ) Sim, consumo 
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(  ) Não consumi, mas consumiria 

(  ) Não consumo e não consumiria 

 

11. Com relação ao consumo de alimentos orgânicos você acredita que: 

(  ) Não é importante. Não devem ser consumidos.  

(  ) É importante. Todos deveriam consumir alimentos orgânicos pois são livres 

de agrotóxicos  

(  ) Tanto faz consumir alimento orgânico ou não  

 

12. Com que frequência você consome produtos orgânicos? 

(  ) Toda semana 

(  ) 2 vezes por mês 

(  ) Não consumo produtos orgânicos  

 

13. Quem compra alimentação em sua residência?  

(  ) O próprio entrevistado/A própria entrevistada 

(  ) O marido 

(  ) A esposa 

(  ) Filhos (as) 

(  ) Empregada doméstica 

(  ) Outros: ______________________ 

 

14. Há quanto tempo você consome produtos orgânicos? 

(  ) Menos de 1 ano 

(  ) Entre 1 a 3 anos 

(   ) Mais de 3 anos  

(  ) Não consumo produtos orgânicos 

 

15. Quais os motivos que levam você a consumir produtos orgânicos? (marcar 

quantas alternativas quiser) 

(  ) Preocupação com a saúde   

(  ) Melhorar a qualidade de vida, pois já faço atividades físicas  

(  ) Busca por alimentos se agrotóxicos 

(  ) Confiança na qualidade destes produtos  



74 
 

 

(  ) Contribuir com a prevenção do meio ambiente 

(  ) Todas as alternativas anteriores  

(  ) Não consumo produtos orgânicos  

 

16. O que você tem a dizer a respeito do preço dos produtos orgânicos? 

(  ) Alto 

(  ) Médio 

(  ) Baixo  

 

17. Qual o gasto mensal aproximado com produtos orgânicos em sua residência? 

Ou quanto estaria disposto a gastar com esse item? 

(  ) De R$10,00 a R$30,00 

(  ) De R$30,00 a R$50,00 

(  ) De R$50,00 a R$100,00 

(  ) Acima de R$100,00 

(  ) Não compro produtos orgânicos  

 

18. Onde realiza a compra de produtos orgânicos? (marcar quantas alternativas 

quiser) 

(  ) Feiras livres 

(  ) Diretamente com produtores 

(  ) Supermercados 

(  ) Fruteiras e mercearias 

(  ) Não compro produtos orgânicos  

 

19. Qual (is) o (s) tipo (s) de produto (s) orgânico (s) mais consumido (s) em sua 

residência (marcar quantas alternativas quiser) 

(  ) Frutas 

(  ) Legumes  

(  ) Verduras / Hortaliças folhosas  

(  ) Grãos 

(  ) Não consumo produtos orgânicos  
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20. Se você consome alimentos orgânicos, enumere em ordem crescente (de 1 a 

4) as dificuldades para comprar produtos orgânicos em Santana do 

Livramento, utilizando como referência: 1 = menos dificuldade e 4 = maior 

dificuldade: 

 1 2 3 4 

Preço  (  ) (  ) (  ) (  ) 

Local de compra  (  ) (  ) (  ) (  ) 

Visual  (  ) (  ) (  ) (  ) 

Variedade  (  ) (  ) (  ) (  ) 

Oferta  (  ) (  ) (  ) (  ) 

 

 

 


