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RESUMO

Alimentos orgânicos são aqueles produzidos sem uso de agrotóxicos sintéticos,

transgênicos ou fertilizantes químicos. As técnicas do processo de produção

respeitam o meio ambiente, a saúde do trabalhador agrícola, a do consumidor e

têm como objetivo manter a qualidade do alimento. No Brasil, a produção e

consumo desses alimentos aumentou, mas em um ritmo mais lento que em outros

países. Este trabalho teve como objetivo delinear o panorama atual da produção e

do consumo de produtos orgânicos. A partir desse cenário, procurou-se descrever

e analisar as particularidades e os desafios para a produção e consumo de

orgânicos no Brasil, reconhecendo a diversidade da produção agrícola e as

diferentes formas de agricultura existentes nas regiões como fatores potenciais

para a produção de alimentos com menores impactos sociais e ambientais. Além

disso, para um melhor entendimento do tema “consumo e conhecimento de

alimentos orgânicos no Oeste Catarinense”, foi realizada uma pesquisa por meio

de questionário e análise do mesmo. Com isto, foi possível perceber que é

preciso não somente ampliar a participação do país no mercado internacional, mas

também garantir o acesso da população brasileira  a esses produtos .

Palavras-Chave: Produção Agrícola. Meio Ambiente. Saudabilidade.

Sustentabilidade.
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ABSTRACT

Organic foods are those produced without the use of synthetic pesticides,

transgenics or chemical fertilizers. The techniques of the production process

respect the environment, the agricultural worker’s and the consumer’s health, and

aim to maintain the quality of the food. In Brazil, the production and consumption of

these foods have increased, but at a slower pace than in other countries. The

present work aimed to outline the current panorama of the production and

consumption of organic products. From this scenario, we sought to describe and

analyze the particularities and challenges for the production and consumption of

organic products in Brazil, recognizing the diversity of agricultural production and

the different forms of agriculture existing in the regions as potential factors for the

production of foods with lower social and environmental impacts. In addition, for a

better understanding of the topic “consumption and knowledge of organic food in

the West of Santa Catarina”, a survey was carried out through a questionnaire and

its analysis. With this, it was possible to realize that it is necessary not only to

expand the country's participation in the international market, but also to guarantee

the access of the Brazilian population to these products.

Keywords: Agricultural Production. Environment. Healthiness. Sustainability.
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INTRODUÇÃO

O início das civilizações é intensamente relacionado com a busca por

alimentos. A agricultura e a caça foram os primeiros meios de adquirir alimentos

para o consumo humano, e com o passar do tempo, as formas de obtenção foram

ampliando-se cada vez mais. Através do trabalho em conjunto para cultivar grãos e

outras plantas, várias aldeias começaram a se formar e, posteriormente, as

civilizações mudaram-se para as cidades, que se tornaram grandes centros de

produção e inovação tecnológica (FRANCO, 2001).

Com a fusão de diferentes ideias enraizadas principalmente em alguns países

de língua alemã e inglesa do século XX, se configurou o conceito atual da agricultura

orgânica. A agricultura, já caracterizada pelo uso intensivo de insumos químicos e

pelo avanço da mecanização, entre as duas guerras mundiais, acabou enfrentando

uma crise com a degradação do solo, a decadência da vida social das populações

rurais e a má qualidade dos alimentos. Em forma de resposta a esse acontecimento,

na década de 1920, os pioneiros da agricultura orgânica elaboraram trabalhos

científicos e estudos, que ampararam as diretrizes para a implementação de uma

nova proposta de sistema de produção, mais preocupada com os impactos

ambientais da exploração agrícola. O debate sobre a agricultura orgânica, no

entanto, atinge um público mais amplo somente na década de 1970, quando se

tornam mais relevantes e intensas as discussões sobre os impactos da crise

ambiental com a deterioração e o esgotamento dos recursos naturais causados pelo

modelo de desenvolvimento agrícola utilizado (VOGT, 2007).

A preocupação com a degradação do meio ambiente passou por processos

de transformação com o passar dos anos, levando ao estabelecimento de um

conceito atual de agricultura orgânica, no qual a sustentabilidade ganha espaço,

considerando aspectos ambientais e sociais do processo de produção,

transformação e distribuição dos produtos agroalimentares com poder de

diferenciação por serem produtos ambientalmente ecológicos (VILAS BOAS, 2005).

Uma pesquisa nacional feita em 2017 descreve o consumo e o mercado de

orgânicos e oferece um panorama geral sobre o assunto (Organis, Market Analysis,
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2017). Segundo essa pesquisa, 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

também reconhecem outras vantagens, como a contribuição 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, com 26%. Verduras, legumes e frutas são os alimentos mais

consumidos (VILELA et al., 2019).

Vilas Boas (2005), em sua tese, apresenta as pesquisas de BORGUINI et al.,

SILVA et al., (2003), também em relação aos consumidores de alimentos orgânicos

no Brasil. Nesta pesquisa a preocupação com a saúde foi encontrada como uma das

maiores motivações de compra, além da confirmação de alguns entraves para o

desenvolvimento do mercado de orgânicos no país, como: alto preço, não

regularidade do fornecimento, pouca oferta ou difícil acesso, falta de hábito de

consumir produtos orgânicos e aparência ruim.

O marketing, os vendedores e os consumidores conscientes precisam insistir,

convencer e explicar detalhadamente que os produtos orgânicos são muito mais

lucrativos para todos, pois além de beneficiar a saúde de quem os consome,

também cuida do meio ambiente, e preserva os recursos naturais. Assim, usufruindo

desse método de produção, não apenas a população atual se faz beneficiada, mas

também toda uma geração futura (FREITAS, 2017).

Neste contexto, além de uma revisão de literatura envolvendo a produção e

consumo de alimentos orgânicos nos estados brasileiros, também foi elaborado um

questionário que foi enviado a moradores do oeste catarinense, abrangendo

questões acerca do comportamento deste consumidor, a fim de compreender o

conhecimento que a população analisada possui em relação aos produtos orgânicos

e qual a demanda e a oferta desses alimentos na região investigada.
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 1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo geral

● Elaborar uma revisão bibliográfica sobre a produção, consumo de
alimentos orgânicos e as motivações e dificuldades no seu consumo.

1.1.2 Objetivos específicos

● Realizar um levantamento da literatura sobre os temas: agricultura
familiar, produtos orgânicos e seu consumo, comportamento dos
consumidores e consumo consciente;

● Entender a diferença entre o sistema orgânico de produção de
alimentos com base na legislação e a produção de alimentos
convencionais;

● Compreender os benefícios que os alimentos orgânicos oferecem ao
meio ambiente e a saúde do consumidor;

● Avaliar  as dificuldades de incluir alimentos orgânicos na dieta;
● Aplicar um questionário de levantamento de dados junto a comunidade

residente no Oeste de Santa Catarina, sobre o consumo e percepção
dos alimentos orgânicos.
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2 METODOLOGIA

2.1 Revisão bibliográfica - Estudo acerca de alimentos orgânicos, seus
benefícios, produção e consumo em estados brasileiros.

Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o estudo acerca de alimentos

orgânicos, seus benefícios, produção e consumo em estados brasileiros tendo

como fonte pesquisas em artigos, teses e trabalhos de conclusão de curso, de vários

autores com diversas perspectivas e que abordam diferentes tópicos a respeito do

tema selecionado. Sendo assim, o primeiro passo para a realização do estudo é a

busca de material científico, encontrado através de plataformas de dados Scientific

Electronic Library Online (Scielo) e Google Acadêmico.

Foram selecionados os trabalhos que melhor se encaixam no tema escolhido,

tais como os benefícios que os alimentos orgânicos oferecem ao meio ambiente e a

saúde, diferenças entre alimentos orgânicos e convencionais, legislação relacionada

a área e por fim a produção e o consumo de alimentos orgânicos em estados

brasileiros.

2.2 Elaboração e análise de questionário - Conhecimentos gerais e consumo
de alimentos orgânicos no Oeste de Santa Catarina.
 

De forma a complementar a pesquisa bibliográfica foi realizado e aplicado um

questionário semiestruturado com o objetivo de analisar o consumo e as opiniões do

público em geral em relação aos alimentos orgânicos no Oeste Catarinense. O

questionário contém perguntas acerca dos conhecimentos do público sobre o tema.

A plataforma usada para a elaboração e aplicação do questionário foi o

Google Forms, e os participantes responderam de forma online. O questionário foi

disponibilizado aos respondentes via whatsapp e encontra-se no Apêndice A.
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3 RESULTADOS
 
3.1 Revisão Bibliográfica - Alimentos orgânicos
 
3.1.1. Sistema orgânico de produção agropecuária - Breve histórico e
Legislação

Segundo a lei nº 10.831, Art. 1o, de dezembro de 2003, considera-se sistema

orgânico de produção agropecuária todo aquele em que se adotam 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, em contraposição

ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos geneticamente

modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase do processo de produção,

processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, e a proteção do

meio ambiente.

De acordo com SANTOS e MONTEIRO (2004), a agricultura orgânica tem

suas raízes na agricultura tradicional que envolve diversas comunidades e aldeias

rurais através do milênio. Em busca de constante melhoria, os produtores locais

passaram seus melhores resultados para seus descendentes. Na década de 60,

quando os produtores e consumidores começaram a reconhecer que a grande

quantidade de compostos químicos utilizados em produções agrícola e animais

poderia ser prejudicial à saúde dos seres humanos e ao meio ambiente, a agricultura

moderna surgiu.

● A adoção desse sistema de produção vem crescendo, tanto em área

cultivada como em número de produtores e mercado consumidor,

embora ainda represente uma parcela pequena da agricultura. O

crescimento da agricultura orgânica se deve ao fato da agricultura

convencional basear-se na utilização intensiva de produtos químicos,

fazendo com que os consumidores observem neste sistema de

produção uma possibilidade de risco à saúde e ao meio ambiente,

buscando produtos isentos de contaminação (SANTOS e MONTEIRO,

2004).

No Brasil, as raízes do movimento orgânico e/ou agroecológico remontam ao
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final da década de 1970, quando um conjunto de iniciativas locais buscando uma

agricultura alternativa ao modelo da modernização conservadora começou a

florescer em diferentes regiões brasileiras a partir da iniciativa de diversas

organizações não governamentais (ONGs) em parceria com movimentos sociais e

organizações de agricultores familiares. No entanto, somente em 2003, foi aprovada

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 de políticas públicas

decorrentes desse arcabouço legal projetaram o Brasil internacionalmente como um

dos países que mais avançaram em favor da produção e comercialização orgânica

(SAMBUICHI et al., 2017.)

3.1.2. Alimento Orgânico - Definição

Segundo a Lei nº 10.831, Art. 2o de dezembro de 2003, considera-se produto

da agricultura orgânica ou produto orgânico, seja ele in natura ou processado,

aquele obtido em sistema orgânico de produção agropecuária ou oriundo de

processo extrativista sustentável e não prejudicial ao ecossistema local.

“Orgânico” é um termo de rotulagem que indica que o alimento é produzido de

acordo com normas específicas que vetam de quaisquer agroquímicos e que está

certificado por uma agência devidamente constituída (BORGUINI, R. e TORRES, E.

, 2006).

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 pesticidas sintéticos, fertilizantes químicos,

medicamentos veterinários, organismos geneticamente modificados, conservantes,

aditivos e irradiação (SOUSA et al., 2012).

Alimento orgânico é oriundo da agricultura orgânica, um sistema de produção

que evita o uso de fertilizantes sintéticos, agrotóxicos, reguladores de crescimento e

aditivos para a alimentação animal. Tanto quanto possível, os sistemas de

agricultura orgânica baseiam-se na rotação de culturas, estercos animais,

leguminosas, adubação verde, lixo orgânico vindo de fora da fazenda, cultivo

12
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mecânico minerais naturais, e aspectos de controle biológico de pragas para manter

a estrutura e produtividade do solo, fornecer nutrientes para as plantas e controlar os

insetos, ervas invasoras e outras pragas (DULLEY, 2003).

3.1.3. Agricultura convencional e Agricultura orgânica

A agricultura convencional, a partir da década de 50, priorizou um modelo

tecnológico com base no uso intensivo da mecanização, adubos minerais de alta

solubilidade e agrotóxicos, denominado de revolução verde (KAMIYAMA et al.,

2011), período no qual, a agricultura se desenvolveu expressivamente causando,

crescimento econômico mas, ao mesmo tempo impactos ao meio ambiente

(BARBOZA et al., 2012 apud ROSSET et al., 2014). Estes impactos são causados

principalmente por práticas inadequadas de manejo do solo e das culturas,

desmatamento, perda da biodiversidade, salinidade, desertificação, erosão dos solos

e contaminação dos recursos naturais (FOLEY et al., 2011).

Como forma de minimizar os impactos sociais, econômicos e, principalmente,

os ambientais ocasionados pela revolução verde, surge a agroecologia, se

contrapondo ao sistema convencional e focando a agricultura sob uma perspectiva

ecológica (LIMA & CARMO, 2006). A partir deste ponto, a pesquisa em agroecologia

passou a diagnosticar e propor alternativas de manejo buscando a redução no uso

de insumos químicos e práticas agrícolas intensivas nos agroecossistemas

produtivos. Vale ressaltar que existe uma diferença entre agricultura convencional e

orgânica ao compará-las com a agroecologia. A agroecologia engloba técnicas

ecológicas de cultivo com sustentabilidade social. Ela também incorpora fontes

alternativas de energia e sua principal preocupação é sistematizar todos os esforços

num modelo tecnológico socialmente justo, economicamente viável e

ecologicamente sustentável (GALVÃO, 2001).

A agroecologia é uma agricultura menos agressiva ao meio ambiente, que

promove a inclusão social e proporciona melhores condições econômicas para os

agricultores. A agroecologia está vinculada à oferta de produtos "limpos", ecológicos,

isentos de resíduos químicos, em oposição àqueles característicos da Revolução

Verde. Portanto, a agroecologia nos traz a idéia e a expectativa de uma nova

agricultura, capaz de fazer bem aos homens e ao meio ambiente como um todo,

afastando-nos da orientação dominante de uma agricultura intensiva em capital,
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energia e recursos naturais não renováveis, agressiva ao meio ambiente, excludente

do ponto de vista social e causadora de dependência econômica (COSTABEBER &

CAPORAL, 2002).

Diferentes alternativas de produção agrícola foram desenvolvidas com base

nos modelos de sistemas agroecológicos. As principais são a agricultura biológica, a

agricultura biodinâmica, a agricultura natural, a agricultura ecológica e a agricultura

orgânica, sendo esta última a mais difundida e reconhecida como sinônimo de todas

as outras (ASSIS & ROMEIRO, 2002).

A agricultura orgânica iniciou a partir de 1920 com os estudos do inglês Sir

Albert Howard. Sir Howard trabalhou com pesquisas na Índia, durante

aproximadamente 40 anos, procurando demonstrar a relação da saúde e da

resistência humana às doenças com a estrutura orgânica do solo, ele é considerado

o fundador da agricultura orgânica (PENTEADO, 2001).

O objetivo da agricultura orgânica é o de sustentar e aumentar a saúde do

solo, das plantas, dos animais, do homem e do planeta, seja por meio do manejo do

solo, do processamento dos alimentos, da distribuição ou do consumo. Entende-se

que somente em solo saudável é possível produzir alimentos que vão sustentar

animais e pessoas de forma saudável, influenciando a saúde das comunidades que,

por sua vez, não pode ser separada da saúde do ecossistema no qual se inserem.

Assim, quaisquer substâncias, sejam adubos químicos, agrotóxicos, drogas

veterinárias e aditivos para o processamento dos alimentos, que possam, de alguma

forma, ter efeito adverso à saúde das pessoas, dos animais, das plantas ou do

ecossistema devem ser evitadas (FONSECA, 2009).

Pode-se destacar que o ponto comum entre as diferentes correntes que

formam a base da agricultura orgânica é a busca de um sistema de produção

sustentável no tempo e no espaço, mediante o manejo e a proteção dos recursos

naturais, sem a utilização de produtos químicos agressivos à saúde humana e ao

meio ambiente, mantendo o incremento da fertilidade e a vida dos solos, a

diversidade biológica e respeitando a integridade cultural dos agricultores

(PENTEADO, 2001).

3.1.4. Agricultura familiar
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No meio acadêmico, encontram-se diversas reflexões sobre o conceito de

agricultura familiar, propondo um tratamento mais analítico e menos operacional do

termo. A agricultura familiar perante a lei nº 11.326, Art. 3o, de 9 de Abril de 2007,

considera agricultor familiar e empreendedor rural aquele que trabalha no campo,

possui uma área menor que 4 módulos rurais, não tenha títulos, tenha maior parte

da mão de obra de sua própria família, além da ajuda da mesma para o

gerenciamento dos afazeres, e também tenha o percentual mínimo da renda familiar

retirado de seus serviços no campo.

A agricultura familiar consiste no cultivo da terra e respectivo aproveitamento

por pequenos proprietários rurais, tendo como mão de obra as pessoas da família do

proprietário. Atualmente a agricultura familiar inclui 85% dos estabelecimentos

rurais, ocupa 30% das terras, responde por 38% da produção e por 77% das

ocupações em atividades agropecuárias. Além disso, contribui com 60% da

produção de itens básicos da mesa do brasileiro, tais como hortaliças, feijão, arroz,

milho, mandioca, leite e carne, entre outros (IBGE, 2006).

Faz-se importante ressaltar que a cada quatro estabelecimentos agrícolas

três são familiares no Brasil, ocupando mais de 80 milhões de hectares. Em função

de uma cultura preexistente, 48% da produção de café e banana vem de agricultores

familiares, mas por razões atuais, eles também são 80% dos produtores de

mandioca, 69% dos produtores de abacaxi e 42% de feijão. E mesmo que em área

eles abrangem apenas 23% dos campos brasileiros, eles não deixam a desejar no

quesito quantidade  de estabelecimentos (CENSO AGRO, 2017).

A agricultura familiar tem se constituído na base social da economia agrícola

do Estado e, particularmente, do Oeste catarinense. Na região Sul do Brasil, Santa

Catarina é o Estado que apresenta o maior número de agricultores familiares, visto

que 94,3% dos estabelecimentos agropecuários pertencem a esta categoria social.

Estes estabelecimentos familiares ocupam 60% da área e produzem 71,3% do VBP

(Valor Bruto da Produção) estadual (FAO/INCRA, 2000).

A agricultura orgânica está em grande expansão, fato explicado pela maior

conscientização dos consumidores em relação aos malefícios da agricultura

convencional intensiva. Esses efeitos vão desde a perda de biodiversidade e

degradação ambiental causada pelos agrotóxicos utilizados, em muitos casos

irreversíveis, até seu potencial prejudicial à saúde humana (VRIESMAN,  2012).

Com a circulação de produtos orgânicos em diferentes canais de
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comercialização, um dos desafios para os agricultores se constitui no cumprimento

de um conjunto de especificações – escala de produção, diversificação dos

produtos, regularidade de entrega, padrões de qualidade, além do processo de

certificação (NIEDERLE, ALMEIDA E VEZZANI, 2013).

Segundo Campanhola e Valarini (2001), a agricultura orgânica tem se

destacado como uma das alternativas de renda para os pequenos agricultores, isso

devido à crescente demanda mundial por alimentos mais saudáveis. Objetivando

certa vantagem em relação aos demais grupos de produtores, pode-se listar alguns

argumentos favoráveis.

Os produtos orgânicos apresentam características de nichos de mercado e,

portanto, visam atender a um segmento restrito e seleto de consumidores, que têm

disposição para pagar um preço maior por esses produtos. Desse modo, os

pequenos produtores, mesmo não atingindo grande escala produtiva, podem

disponibilizar seus produtos em pequenos mercados locais, facilitando a interação

com os consumidores e uma melhor adequação dos produtos conforme as suas

exigências, fortalecendo as relações de confiança e de credibilidade entre as partes

envolvidas (CAMPANHOLA, VALARINI, 2011).

Além disso, há a oferta de produtos especializados que não despertam

interesse dos grandes empreendedores agropecuários, podendo-se citar, entre eles,

as hortaliças e as plantas medicinais que, historicamente, são produzidas,

sobretudo, por pequenos agricultores. Sem contar a diversificação da produção

orgânica e a diminuição da dependência de insumos externos ao estabelecimento,

condições que se constituem em barreira para os grandes produtores orgânicos

(CAMPANHOLA, VALARINI, 2011).

3.1.5 Benefícios da produção e consumo de alimentos orgânicos

Estudos indicam que com o emprego da agricultura orgânica ocorre a

mitigação das causas e efeitos do aquecimento global e das mudanças climáticas.

Devido à diversificação de espécies e técnicas de manejo, aliados à melhoria das

condições de fertilidade do solo, os sistemas orgânicos apresentam baixa emissão

de carbono (C) e nitrogênio (N) na atmosfera, principalmente pelo melhor

aproveitamento destes elementos no sistema (ROSSET et al., 2014 apud AZADI et
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al., 2011).

Algumas pesquisas científicas avaliaram os benefícios do consumo de

alimentos orgânicos para a saúde humana, e estes estudos mostram que uma dieta

orgânica pode diminuir a exposição de crianças aos pesticidas e apresentar efeito

positivo no quesito fertilidade, uma vez que muitos pesticidas são disruptores

endócrinos. No entanto, é difícil 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 variação (CURL CL, FRENSKE RA, ELGETHUNK, 2003)

De acordo com Pacífico (2017), o consumo e os benefícios de alimentos

orgânicos têm grande importância na saúde dos indivíduos, já que estes alimentos

são produzidos com métodos que não utilizam agrotóxicos sintéticos, transgênicos

ou fertilizantes químicos. As técnicas utilizadas nesse processo de produção

respeitam o meio ambiente e visam manter a qualidade do alimento. Dessa forma, o

produto diminui a possibilidade de danos à saúde dos consumidores e de impacto à

natureza. Frutas, legumes, verduras, hortaliças, carnes, ovos, feijão e cereais são

alguns exemplos. Observando que a produção e o consumo de alimentos orgânicos

fazem parte de um movimento que propõe mudanças no comportamento alimentar

dentro de um programa mais amplo de educação ambiental, que procura além de

tudo que esta prática seja estimulada e subsidiada mundialmente, de modo a

garantir o aumento da sua demanda e oferta com preços justos para diferentes

consumidores.

A agricultura orgânica tem por princípio estabelecer sistemas de produção

com base em tecnologias de processos, ou seja, um conjunto de procedimentos que

envolvam a planta, o solo e as condições climáticas, produzindo um alimento sadio e

com suas características e sabor originais, que atenda às expectativas do

consumidor (PENTEADO, 2000).

Conforme Penteado, 2000 os benefícios da agricultura orgânica para o meio

ambiente são:

• Ausência de agrotóxicos: nenhum pesticida sintético é usado durante a

produção de produtos orgânicos, fazendo com que os alimentos sejam mais

saudáveis.

• Conservação do solo: a produção orgânica visa à conservação da fertilidade

do solo, com a prática de rotação de culturas e adubação verde.

17



• Redução de poluição ambiental: a agricultura convencional pode poluir o

solo de cultivo com produtos químicos que são prejudiciais. Além disso, os

agrotóxicos e fertilizantes químicos são levados pela água da chuva e ventos para

regiões vizinhas, podendo prejudicar tanto o local de utilização quanto locais

distantes também.

• Promoção da biodiversidade: a conservação do solo e a ausência de

agrotóxicos auxiliam na preservação de pássaros, insetos e outros animais da

região.

Quanto às comparações sobre valor nutricional, muitos fatores e variáveis

devem ser considerados nas pesquisas, tais como o tempo de produção orgânica, o

restabelecimento da vida do solo, o tipo de sistema orgânico utilizado, a

variabilidade dos fatores externos (luz solar, temperatura, chuva), o armazenamento

e o transporte, que influenciam diretamente o conteúdo de nutrientes nas plantas

(DANGOUR et al., 2009, DODHIAI et al., 2009, HAYTER et al., 2009, ALLEN et al.,

2009, LOCK et al., 2009, UAUY et al., 2009).

A ausência de aditivos químicos, faz com que os orgânicos sejam

considerados "naturais, verdadeiros" e mais nutritivos traduzindo uma idéia de

verdade e pureza, além de terem mais sabor e gosto, bem como a maior

durabilidade e uma textura diferenciada para os consumidores adeptos

(CASTANEDA DE ARAUJO, 2010).

Azevedo e Rigon (2010) abordam diferentes estudos que apresentam efeitos

dos agrotóxicos sobre a saúde humana, tais como imunodepressão, mal de

Parkinson, depressão e outras desordens neurológicas, aborto e problemas

congênitos, alguns tipos de câncer (especialmente os hormôniodependentes),

infertilidade, má formação congênita, sintomas respiratórios e esterilidade em

adultos. Além de manifestações clínicas como rinite, urticária, angioedema, asma e

alergias que são provocadas pelos aditivos químicos sintéticos, em particular pelos

corantes artificiais.

A promoção do consumo de alimentos da agricultura familiar e

orgânica/agroecológica nas redes públicas e filantrópicas de ensino, nas redes

socioassistenciais, nos estabelecimentos públicos de segurança alimentar e

nutricional, entre outros espaços político-institucionais colabora para a “conformação

de um consumo político que reconhece e valoriza a agricultura familiar e

preocupa-se com a forma como o alimento foi produzido e seus valores intrínsecos”.
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O desempenho da produção orgânica/agroecológica nos programas de compra

pública demonstra a capacidade da agricultura familiar em fornecer alimentos de

qualidade, fomentar a diversificação da produção agrícola e o consumo de alimentos

regionais e locais, o que contribui na valorização da cultura alimentar, das práticas

de produção e das relações sociais locais (SCHMITT E GRISA, 2013).

O consumidor deseja que o alimento tenha preço baixo e alta qualidade, e o

preço baixo de um alimento ou refeição raramente leva em conta o custo ambiental,

os gastos energéticos para sua produção, os impactos na saúde humana, no

bem-estar animal e na qualidade de vida dos que produzem tais alimentos. Porém,

ao adquirir o alimento orgânico, o consumidor contribui para a promoção da sua

saúde, para a qualidade de vida das futuras gerações e para a preservação dos

ecossistemas naturais (SOUZA et al.,  2008).

A agricultura orgânica cresceu em vendas na indústria alimentícia, segundo

informações disponibilizadas no Portal Brasil, em 2015, apontam crescimento entre

20% e 30%, em 2016. Os produtos orgânicos agregam, em média, 30% a mais no

preço, ao serem comparados aos produtos convencionais, de acordo com analista

do setor, Jorge Ricardo de Almeida Gonçalves, da Coordenação de Agroecologia do

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA,2021).

Johann et al., (2019), desenvolveram uma revisão da literatura acerca da

produção e comercialização de alimentos orgânicos, e sistematizaram os estudos

analisados, organizando-os em duas categorias: as barreiras e as motivações para

a produção orgânica. As barreiras identificaram aspectos ligados a dificuldades

técnicas no cultivo, à falta de políticas claras de incentivo e a questões sociais

enfrentadas pelos produtores, além de custos de produção e menor desempenho

produtivo dos orgânicos em relação aos convencionais. As motivações para a

adoção da agricultura orgânica envolvem principalmente questões pessoais,

organizacionais e econômicas. A pesquisa mostrou que a produção orgânica advém

de ideologias, princípios e valores dos produtores que buscam contribuir para a

melhoria do meio ambiente e da sociedade. Na Figura 1 abaixo são apresentadas as

Barreiras e na Figura 2 as Motivações da produção orgânica de alimentos

compiladas neste estudo.

Figura 1: Síntese das barreiras e dificuldades para a produção orgânica.
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Fonte: Johann et al., 2019.

Figura 2. Síntese das motivações para a produção orgânica.

Fonte: Johann et al., 2019.

3.1.6 Certificação de produtos orgânicos

A partir da publicação da Lei n° 10.831/2003, os produtos orgânicos devem

ser certificados para sua comercialização por organismos reconhecidos oficialmente,

e os produtores devem inscrever-se no Cadastro Nacional de Produtos Orgânicos

(CNPO) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
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A certificação pode ocorrer por meio de três mecanismos: i) contratação de

uma certificadora por auditoria credenciada; ii) Sistema Participativo de Garantia,

SPG (avalia se os produtos foram produzidos de acordo com os regulamentos da

agricultura orgânica); e iii) controle social na venda direta sem certificação (Brasil,

[s.d.]).

O SPG é composto por membros do sistema (produtores, colaboradores,

consumidores, técnicos, etc.) e por um Organismo Participativo de Avaliação da

Conformidade (OPAC), credenciada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento (MAPA), que assume a responsabilidade formal pelo conjunto de

atividades desenvolvidas num SPG. Esse sistema se caracteriza pela relação de

confiança, onde os membros compartilham as responsabilidades no cumprimento

dos regulamentos da produção orgânica (BRASIL, 2009; FONSECA, 2009).

Os mecanismos de controle e informação da qualidade orgânica permitem

inúmeras vantagens ao agricultor familiar, entre eles o diferencial dos seus produtos

e a garantia ao consumidor que realmente foram produzidos no sistema orgânico,

evitando-se possíveis fraudes. Para Oliveira et al., (2006), a certificação torna a

propriedade tecnicamente mais eficiente, pois exige planejamento e maior controle

da produção por parte do produtor. Porém, é um benefício ainda não acessível,

principalmente para agricultores familiares. Para Dulley et al., (2003), a certificação

não é acessível devido ao custo relacionado à obtenção do selo e as dificuldades

técnicas e culturais que esses agricultores enfrentam para atenderem os requisitos

técnicos da legislação.

Segundo o MAPA (2021), o mecanismo de certificação se dá por meio de

empresas, com ou sem fins lucrativos. Mais conhecidas como Certificadoras, estas

empresas realizam inspeções e auditorias, seguindo procedimentos básicos

estabelecidos por normas reconhecidas internacionalmente. Uma exigência é não

ter nenhum tipo de ligação com o processo produtivo que estão avaliando. Além

disso, cada unidade de produção certificada tem que apresentar um registro do tipo

de produção que permita a obtenção de informações para realizar verificações

necessárias sobre a produção, o armazenamento, o processamento, as aquisições e

as vendas.

Também segundo o MAPA (2021), as inspeções realizadas pelas

certificadoras devem seguir procedimentos objetivos, com acesso a todas as

instalações, registros e documentos das unidades de produção. As unidades de
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produção devem ser inspecionadas, no mínimo, uma vez por ano, sendo que no

intervalo entre as vistorias são utilizados outros mecanismos de controle.

Estão dispensados da certificação os produtos orgânicos produzidos por

agricultores familiares de organizações de controle social cadastradas no MAPA, que

vendem exclusivamente de forma direta ao consumidor (MAPA, 2021).

Na Tabela 1 está apresentado o número de propriedades que fazem uso de

agricultura orgânica tanto no Brasil como no Oeste Catarinense, conforme dados do

último censo do IBGE (2009).

Tabela  1  - Número de estabelecimentos que fazem agricultura orgânica.

Uso de agricultura orgânica

Certificados por entidade
credenciada

Não certificados

Brasil 5.106,00 85.392,00

Oeste Catarinense 123,00 824,00
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Fonte: IBGE 2006, atualizado em 30/09/2009.

3.1.7 Comportamento dos consumidores e consumo consciente

Uma técnica muito utilizada na indústria do marketing alimentar é a criação de

mecanismos e modelos para um melhor entendimento do perfil dos consumidores e

das principais razões que os instigam a comprar um determinado produto. E para os

consumidores de alimentos orgânicos, além do que se nota em análises de outros

alimentos como o sensorial, o preço, a facilidade de obtenção, também existe a

ausência de defensores agrícolas como herbicidas, inseticidas e outros produtos

danosos à saúde, tanto dos consumidores, quanto do meio ambiente. A partir deste

conhecimento as indústrias e produtores conseguem compreender os interesses e

motivações dos consumidores para melhorar e inovar neste sentido (VILAS BOAS,

2005).

Como dito anteriormente, o quesito que o consumo consciente é o

questionamento do consumidor sobre o produtor, uma forma mais viável do

consumidor entender do que é feito e como é feito os produtos que vêm parar em

sua mesa. Uma técnica que está sendo utilizada em diversos setores alimentícios,

mas que nas últimas décadas têm mostrado uma grande necessidade no setor

orgânico devido ao seu crescimento de 20% a 30% ao ano, e que em 2019

movimentou mais de 3 bilhões de reais. Percebemos a influência do consumo

consciente até na nossa legislação, como foi o caso da lei nº 16.140/2015

desenvolvida por grupos organizados da sociedade civil e produtores, que obriga a

presença de produtos orgânicos no menu da merenda das escolas do município de

São Paulo. E graças a estes e outros muitos movimentos de conscientização, quase

tornou-se senso comum o conhecimento dos prejuízos causados pela produção de

alimentos, como frutas, verduras e vegetais a partir da utilização de agrotóxicos que

muitas vezes são proibidos em diversos outros países (BIO, 2019).

Consumidores consideraram como principal motivador da compra e da

cadência da mesma, foi a busca pela saúde do comprador e de sua família, e por

segundo a saúde do meio ambiente, como a terra, os animais e as plantas, que

deixariam de ser afetados pelos defensivos agrícolas. Também notou-se uma

preferência pela compra de produtos orgânicos pelos consumidores jovens que

optaram pelo consumo, graças às suas consequências positivas ao ambiente.
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Porém, alimentos orgânicos mais caros que apresentam um sabor inferior aos

convencionais, não foram escolhidos pelos consumidores mesmo que fossem

benéficos à saúde e ao meio ambiente, como por exemplo o leite, o pão e a carne,

que possuem como principal motivo de compra, sua vida de prateleira, sabor e

qualidade (MAGNUSSON et al., 2003).

3.2 Questionário - Consumo e conhecimento de alimentos orgânicos no Oeste
Catarinense.

Este tópico apresenta os resultados obtidos por meio do questionário

disponibilizado no Google Forms, para resposta online, que foi disponibilizado no

período de 04 a 18 de agosto de 2021, via whatsapp.

Ao total foram obtidas 31 respostas. O objetivo foi verificar a compreensão

dos consumidores em relação aos alimentos orgânicos, facilidade de acesso para

compra, frequência de consumo, e quais são as barreiras e as motivações para o

consumo de alimentos orgânicos.

De acordo com o gráfico 1 o público atingido dividiu-se em jovens e adultos,

sendo que os primeiros representaram 80,6% do total de entrevistados,

enquadrando-se em uma faixa etária de 16 a 20 anos, enquanto os adultos -

maiores de 31 anos - representaram 12,9%.
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Gráfico 1: Idade dos entrevistados em relação ao consumo e conhecimento de
alimentos orgânicos no Oeste Catarinense.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Em relação ao conhecimento de alimentos orgânicos, observa-se, com base

no gráfico 2, que 96,8% dos entrevistados possuem conhecimento sobre o mesmo,

sendo que 3,2% dos entrevistados responderam que não sabem o que são

alimentos orgânicos. O conhecimento sobre alimentos orgânicos condiz com o

aumento do setor de produtos orgânicos que registrou uma alta de 30% nas vendas

em 2020, movimentando R$5,8 bilhões, segundo levantamento da Organis,

Associação de Promoção dos Orgânicos. Para o diretor da Organis, Cobi Cruz, os

números mostram algo mais do que apenas um simples salto passageiro no

consumo. “O aumento, em si, não chega a ser uma novidade, já que os orgânicos

quadruplicaram suas vendas entre 2003 e 2017 e cresceram 15% em 2019. Na

verdade, esses 30% conquistados em tempos de crise apontam uma tendência: a

consolidação de um novo cenário, na qual a alimentação saudável, a

sustentabilidade e as relações de produção socialmente mais justas estão ganhando

terreno no conjunto da sociedade” (CRUZ, 2020).

Gráfico 2: Conhecimento em relação ao que são alimentos orgânicos no oeste de
Santa Catarina.
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Fonte: Elaborado pelos autores.

Sobre a acessibilidade de compra (Gráfico 3), temos que 19,4% dos

entrevistados disseram que “sim”, possuem facilidade de compra. Enquanto 45,2%

afirmam que sim, mas no entanto não possui uma grande variedade de produtos à

venda. Além dos 22,6% que responderam não possuir facilidade para o consumo e

12,9% que não  sabem responder a esta questão.

Em 20 de julho de 2018, RAQUEL MORAIS da revista eletrônica A Tribuna, já

relatava que uma das características que mais dificultavam a popularização dos

produtos orgânicos eram os valores exorbitantes (estipulação confirmada por 75%

dos entrevistados) que estes chegavam a ser 257% em média mais caros que os

alimentos convencionais, mesmo com estas dificuldades nas áreas urbanas do

Brasil 15% dos entrevistados da época afirmavam consumir alimentos orgânicos,

valor que na última pesquisa chegava a 19%.

Gráfico 3: Variedades e facilidades na compra de alimentos orgânicos no Oeste

Catarinense.
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Fontes: Elaborado pelos autores.

No gráfico 4, em relação à frequência de consumo de produtos orgânicos, em

primeiro lugar, estão aqueles que consomem “mensalmente” com 32,3%; em

segundo lugar, aparecem aqueles que consomem “semanalmente” com 29%; em

terceiro estão os que consomem “diariamente” 22,6%; por fim, tem aqueles que não

consomem alimentos orgânicos com 16,1%.

Em pesquisa realizada sobre consumo de alimentos orgânicos, dentre os

1.027 entrevistados, aqueles que afirmaram consumir alimentos orgânicos, possuem

como hábito consumir pelo menos 3 vezes na semana alimentos como verduras,

legumes e frutas, segundo THAÍS MANARINI da revista digital VejaSaude (2019).

Gráfico 4: Frequência e hábitos de compra dos consumidores de alimentos
orgânicos na região Oeste de Santa Catarina.

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Analisando o gráfico 5, que apresenta a opinião acerca da principal barreira

que impede os entrevistados de consumirem alimentos orgânicos, 35,5% deles

responderam como responsáveis pelo alto preço em relação aos convencionais. A

literatura consultada também indica este como a maior barreira no consumo de

produtos orgânicos. Conforme Ormond et al., (2002) no Brasil, uma das barreiras de

acordo com os consumidores, para o crescimento do mercado é o alto preço de

venda, restringindo o consumo a uma elite com condições para compra e, no ponto

de vista dos comerciantes, a escassez de fornecimento. Ou seja, estes aspectos

acabam sendo usados para justificar os altos preços.

Destaca-se também, como aborda Vilas Boas (2005), que o benefício no

consumo desses produtos está atrelado a questões de médio e longo prazo, que

conforme a teoria da cadeia de meios e fins, tratam de benefícios psicológicos e

terminais, em que o consumidor teria que aceitar o pressuposto de que o consumo

hoje, trará benefícios em termos de saúde e longevidade ao longo do tempo, não

estando atrelado apenas a vantagens imediatas, de menor  preço.

Logo em seguida temos a resposta dos que não tem o hábito de comprar,

com 32,3% e dos que não possuem variedade de produtos orgânicos em sua

cidade, com 16,1%. É importante ressaltar que nenhum dos entrevistados escolheu

a opção que diz respeito à aparência do produto, considerando-a inferior.

Além disso, Vilas Boas (2005) retrata que a falta de disponibilidade de

produtos orgânicos e a irregularidade no abastecimento são duas das maiores

dificuldades para o aumento do consumo no Brasil (SOUZA, 2002; ZANOLI,

NASPETI, 2002).

Gráfico 5: Principais barreiras que dificultam o consumo de alimentos orgânicos.
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Também foi objetivo desta pesquisa compreender qual a principal motivação

para a aquisição de alimentos orgânicos (gráfico 6). Percebe-se que a busca por

alimentos saudáveis é a principal razão para a compra com 54,8%, em segundo

lugar com 16,1% está a preocupação com a preservação do meio ambiente.

Conforme Gonçalves, Rolim e Rosa (2016), as razões que levam as pessoas a

comprarem produtos orgânicos são inúmeras, destacando a preocupação com o

desenvolvimento sustentável e inclusão social, bem-estar, prazer e qualidade de

vida, possibilitando assim, viver mais e melhor, alimentos ricos em nutrientes, livres

de agrotóxicos, que beneficiam a saúde e preservam a natureza..

Gráfico 6: Principal motivação para aquisição de alimentos orgânicos.
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4 CONCLUSÃO

Com base na revisão bibliográfica e na análise e discussão dos resultados, foi

possível levantar dados qualitativos e quantitativos que contextualizam a questão

sobre os aspectos gerais de produção e consumo de alimentos orgânicos.

A agricultura orgânica tem se desenvolvido no Brasil e no mundo em escala

crescente nos últimos anos. Considerando que a regulamentação da produção

orgânica brasileira existe há apenas 13 anos, avalia-se que ainda estamos no início

de um processo que tende a, cada vez mais, ocupar espaço de destaque nos

mercados brasileiro e mundial.

Os mecanismos de controle da produção e comercialização da produção

orgânica têm sido aperfeiçoados ao longo desses anos, e o Brasil destaca-se por ter

incorporado em sua legislação elementos que expressam a sua própria realidade

produtiva, como os organismos de certificação participativa, os quais muito

colaboram para o desenvolvimento da agricultura orgânica no País.

Por fim, esta pesquisa foi de extrema importância para compreender os

alimentos orgânicos de forma geral e específica, destacando sua direta relação com

a agricultura de subsistência, na qual os pequenos negócios familiares se

beneficiam, no caso do sul do Brasil.

Além disso, foram apresentados argumentos que defendem os alimentos

orgânicos em frente aos convencionais, entendendo que somente em solo saudável

é possível produzir alimentos que vão sustentar animais e pessoas de forma

saudável, melhorando assim, a qualidade de vida de todo um ecossistema.

Com a análise do questionário, foi possível observar a compreensão das

pessoas em relação aos produtos orgânicos, e levantar as principais barreiras ou

dificuldades encontradas para o consumo destes alimentos. Dentre as dificuldades

mais citadas podemos destacar o alto preço em relação aos produtos

convencionais, a falta de variedade e regularidade de oferta destes produtos nos

pontos de vendas, que são aspectos a serem melhorados e nos indicam que existe

um mercado a ser explorado. Portanto, um dos desafios é o convencimento dos

consumidores com base em argumentos ecológicos, não apenas pelo menor preço,

mas pelo seu valor sustentável, por ser uma alternativa mais saudável para esta e

futuras gerações.
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APÊNDICE A – Questionário Alimentos Orgânicos.

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa acerca de

ALIMENTOS ORGÂNICOS. Gostaríamos de contar com sua colaboração

respondendo ao questionário a seguir, levará em torno de 5 minutos.

Este questionário foi elaborado pelo alunos Cayo Gabriel De Bem Almeida,

Eduarda Nardi Dos Santos, Gustavo Bressan Borges, Julia Almeida De Lemes e

Ricardo Correia, sob a orientação da Professora Eliane Maria Zandonai Michielin, e

faz parte do Trabalho Integrador para a conclusão do curso Técnico em Alimentos

do IFSC campus Xanxerê.

Os dados desta pesquisa são confidenciais e serão utilizados exclusivamente

para fins acadêmicos. A sua participação nesta pesquisa é voluntária, todavia é

essencial para o sucesso desta pesquisa.

Para esclarecer dúvidas contatar o E-mail: cayogdt@gmail.com

1 Qual sua idade? *

(  ) Eu tenho entre 10 e 15 anos.

(  ) Eu tenho entre 16 e 21 anos.

(  ) Eu tenho entre 22 e 30 anos.

(  ) Eu tenho entre 31 e 50 anos.

(  ) Eu tenho 51 anos ou mais.

2 Onde você reside atualmente? *_________________________________

3 Você sabe o que são alimentos orgânicos? *

(  ) Sim, eu sei o que são alimentos orgânicos.
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(  ) Não, eu nunca ouvi falar neste termo.

4 Há facilidade no acesso para compra de produtos orgânicos em sua cidade?
(Pontos de venda) *

(  ) Sim.

(  ) Sim, mas não possui muita variedade.

(  ) Não

(  ) Não sei responder.

5 Com que frequência você consome alimentos orgânicos? *

(  ) Diariamente

(  ) Semanalmente

(  ) Mensalmente

(  ) Raramente

(  ) Eu não consumo alimentos orgânicos.

6 Você acredita que alimentos orgânicos tem maiores benefícios à saúde
comparados aos alimentos da agricultura convencional? *

( ) Acredito que eles são mais benéficos à saúde do que alimentos da agricultura
convencional.

( ) Acredito que os benefícios dos alimentos orgânicos e da agricultura convencional
são semelhantes.

Outro:__________________________________________________

7 Você acredita que alimentos orgânicos tenham aparência inferior a um alimento
convencional? *

(  ) Sim, eu acredito que eles possuem uma aparência inferior aos convencionais.

( ) Não, eu acredito que eles possuem uma aparência semelhante aos
convencionais.

(  ) Não, eu acredito que eles possuem uma aparência superior aos convencionais.
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8 Você acha que todo alimento cultivado sem agrotóxico é orgânico? De preferência
justifique sua resposta. *_____________________________________.

9 Marque qual é a principal BARREIRA para você consumir produtos orgânicos? *

(  ) Preço alto em relação aos convencionais.

(  ) Aparência inferior aos alimentos convencionais - tamanho, manchas.

(  ) Não há variedade de produtos orgânicos em minha cidade.

(  ) Não há regularidade na oferta.

(  ) Não encontro barreiras/dificuldades.

(  ) Não tenho o hábito de comprar.

Outro:______________________________________

10 Ao optar por comprar um produto orgânico, qual o principal motivo para tomar
esta decisão? *

(  ) Ajudar na economia e desenvolvimento local.

(  ) Busca por alimento mais saudável.

(  ) Contribuir com a preservação do meio ambiente.

(  ) Nunca compro produtos orgânicos.

Outro:_______________________________________________

11 Que alimento orgânico você costuma consumir com maior
frequência?______________________.
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