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RESUMO 

 

A agricultura orgânica vem se desenvolvendo continuamente, alavancando a produção deste 

segmento, procurando sempre a segurança e sustentabilidade. Este tipo de produção tem como 

foco ficar mais próximo possível da natureza, excluindo qualquer vínculo com agrotóxicos ou 

até mesmo aditivo químico. Tendo em vista essa temática, o objetivo geral é demonstrar uma 

visão ampla da cadeia produtiva dos orgânicos. Esta apresenta sete segmentos, que são 

classificados da seguinte forma: produção de insumos; produção agropecuária; processamento 

primário; processamento secundário; distribuição; consumo e certificação. Apesar de ser uma 

cadeia produtiva complexa, esta apresenta algumas dificuldades, como por exemplo, a falta de 

assistência técnica. Conclui-se que além de garantir alimentos saudáveis, livres de defensivos 

químicos, essa atividade também garante a preservação do meio ambiente. 
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INTRODUÇÃO  

 

Durante as últimas décadas, com o desenvolvimento de novas tecnologias, máquinas 

agrícolas e indústria química a agricultura vem mudando suas características que impulsionam 

a produção de alimentos, causando também efeitos colaterais. Preocupados com tais efeitos, 

os agricultores desenvolveram métodos e processos agrícolas seguros e sustentáveis, tratando-

se de uma produção baseada na interação dinâmica entre solo, plantas, animais, pessoas, 

ecossistema e meio ambiente, desenvolvendo-se a agricultura orgânica. (ALVES, et al; 2012). 

A agricultura orgânica pode ser definida como um sistema de produção que procura 

chegar o mais próximo da natureza. Portanto, exclui o uso de agrotóxicos, fertilizantes 

solúveis, hormônios e qualquer tipo de aditivo químico. Esses sistemas devem ser 

economicamente produtivos, com eficiência na utilização de recursos naturais, respeito ao 

trabalho, além do reduzido uso de insumos externos ao sistema. Os alimentos produzidos 

precisam ser livres de resíduos tóxicos, mesmo após seu processamento. (DAROLT, 2018).  

Pesquisas internacionais demonstram que alimentos orgânicos apresentam 63% mais 

cálcio, 73% mais ferro, 118% mais magnésio, 178% mais molibdênio, 91% mais fósforo, 

125% mais potássio e 60% mais zinco que os alimentos convencionais. (GRAZIANO, et al; 

2006). 

Partindo do exposto, o objetivo geral é demonstrar uma visão ampla da cadeia 

produtiva dos orgânicos. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

1.1 HISTÓRICO DA AGRICULTURA ORGÂNICA 

 

A história da agricultura orgânica tem início na década de 20,quando o pesquisador 

Albert Howard em viagem à Índia, observou as práticas agrícolas de compostagem e 

adubação orgânica utilizada pelos camponeses. Na mesma época, na França, Claude Aubert 

difundiu a agricultura biológica onde os produtos são obtidos pela utilização de rotação de 

culturas, adubos verdes, estercos, restos de culturas, bem como controle natural de pragas e 

doenças. (FILHO, et al; 2002). 



 

 
 

Em 1924, na Alemanha, Rudolf Steiner lançou as bases da agricultura biodinâmica, 

buscando a harmonia e o equilíbrio da unidade produtiva utilizando as influências do sol e da 

lua. Em 1935 no Japão, Mokiti Okada definiu a “agricultura natural” onde existem espírito e 

sentimento em todos os seres vivos. Esta valoriza o solo como fonte primordial de vida e, para 

fertiliza-lo, procura fortalecer sua energia natural utilizando os insumos disponíveis no local 

de produção para adubar e fertilizar a terra, tendo como objetivo obter produtos por sistemas 

agrícolas que se assemelhem às condições originais do ecossistema. Em 1971, Bill Mollison 

difundiu o conceito de permacultura na Austrália, sendo agricultura integrada com o 

ambiente. (FILHO, et al; 2002).  

Os primeiros produtos orgânicos surgiram no comércio da Europa na década de 70. 

O movimento se concretizou no final da década de 80 e teve seu maior crescimento nos anos 

90 estabelecendo as normas e padrões de produção, processamento, comercialização e 

importação de produtos orgânicos de origem animal e vegetal nos seus estados membros. No 

Brasil, na década de 70, a produção orgânica estava diretamente relacionada com movimentos 

filosóficos que buscavam o retorno do contato com a terra como forma alternativa de vida. A 

comercialização dos produtos obtidos era feita de forma direta, do produtor ao consumidor. 

(FILHO, et al; 2002). 

Com o aumento de produção, interesses de consumo e mercado, além dos aspectos 

ambientais e sociais que a produção de orgânicos representa, as autoridades mundiais 

começaram a atuar no sentido de regular essa atividade. (ALVES, et al; 2010). 

 

1.2 CADEIA PRODUTIVA DOS PRODUTOS ORGÂNICOS. 

 

Os elos que compõem a cadeia produtiva dos alimentos orgânicos são: produção de insumos; 

produção agropecuária; processamento primário; processamento secundário; distribuição; 

consumo e certificação. 

• Produção de insumos: o primeiro segmento baseia-se na produção de mudas, 

sementes, adubos, fertilizantes, controladores de pragas e doenças, defensivos, embalagens e 

outros itens necessários para o manejo orgânico de uma área ou propriedade. A maior parte 

dos agentes envolvidos nesse segmento consiste em pequenos produtores e/ou empresas 

dedicados exclusivamente a esse setor. A maioria dos produtores tem o suprimento de 



 

 
 

matéria-prima proveniente de sua própria produção (verticalizada), mas também adquirem de 

outros produtores ou empresas. 

• Produção agropecuária: o sistema orgânico apresenta particularidades a cada 

propriedade onde é executado. As características de solo, fauna, flora, ventos, posição em 

relação ao sol, recursos hídricos exercem influência sobre o sistema. Exige-se conhecimento 

profundo sobre a propriedade, de forma a encontrar soluções locais para cada tipo de cultivo, 

criação ou problema encontrado no exercício da atividade. 

• Processamento primário: o terceiro segmento consiste na coleta da produção regional, 

seleção, higienização, padronização e distribuição de produtos a serem consumidos in natura, 

etapas que são realizadas por empresas, associações ou cooperativas de produtores 

responsáveis pelo transporte e comercialização da produção. 

• Processamento secundário: composto por indústrias que se dedicam a processar os 

alimentos orgânicos, com linhas de produção convencional (grandes indústrias) ou artesanal 

(caso das pequenas indústrias). As linhas de produção precisam passar por criteriosa limpeza, 

para evitar a contaminação em casos que não sejam exclusivas à produção de orgânicos. 

• Distribuição: na quinta etapa, incluem-se os equipamentos de comercialização dos 

produtos orgânicos, como feiras, lojas de produtos naturais, lojas especializadas em hortifrútis 

e supermercados. Estes possuem razoável conhecimento sobre as preferências dos 

consumidores e sobre as quantidades demandadas pelo mercado. 

• Consumo: nesse segmento, além dos consumidores finais, estão inclusos também os 

consumidores institucionais como os restaurantes, as lanchonetes e empresas. Estes não 

determinam a preferência do consumidor final, mas exercem importante influência. 

• Certificação: esse segmento da cadeia produtiva dos alimentos orgânicos é essencial 

para a credibilidade do produto final, sendo o grande diferencial da cadeia produtiva dos 

orgânicos em relação às demais cadeias agroalimentares. (FERNANDES, et al;2014).  

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

As razões que levam as pessoas a comprarem produtos orgânicos são inúmeras. 

Dentre estas, questões relacionadas à saúde compõem a principal motivação para o consumo 

de orgânicos (os consumidores acreditam que os alimentos orgânicos são capazes de conduzi-



 

 
 

los a valores como bem-estar, prazer e qualidade de vida, podendo viver mais e melhor). 

(GONÇALVES, et al; 2016).  

Os benefícios do cultivo de orgânicos para o meio ambiente também são 

reconhecidos e citados como motivadores para a escolha dos orgânicos já que estes possuem 

potencial para restabelecer a heterogeneidade dos habitats agrícolas, reforçando a 

biodiversidade e produzem menor quantidade de gases do efeito estufa. (DAROLT, 2015). 

Além disso, a opção por um melhor sabor dos alimentos e a influência das informações 

divulgadas na mídia. (ORGANIS; MARKET ANALYSIS, 2017). 

De acordo com pesquisas realizadas pelo Conselho Brasileiro da Produção Orgânica 

e Sustentável em parceria com a Market Analysis (2017) os consumidores de produtos 

orgânicos são, em sua maioria mulheres (54%), que possuem de 25 a 34 anos, pertencentes a 

Classe C. (ORGANIS; MARKET ANALYSIS, 2017). 

O mercado de alimentos orgânicos é um dos que mais cresce em âmbito mundial. No 

mundo, cerca de 170 países possuem áreas certificadas como orgânicas, totalizando dois 

milhões de produtores. (DAROLT, 2015). 

No Brasil, esse setor se encontra em 11.500 propriedades, ocupando 1,5 milhões de 

hectares e produzindo mais de 30 tipos de produtos orgânicos(G1, MF RURAL; 2018).Os 

principais  produtos produzidos e os estados produtores são: 

 Paraná: soja, açúcar mascavo, erva-mate e hortaliças; 

 São Paulo: suco de laranja, açúcar, frutas secas e hortaliças; 

 Minas Gerais: café; 

 Bahia: cacau; 

 Nordeste: castanha de caju, óleo de babaçu e dendê, frutas tropicais; 

 Pará: óleo de palma e açaí; 

 Amazonas: guaraná; 

 Mato Grosso: carne bovina e soja; 

 Rio Grande do Sul e Santa Catarina: arroz, vinho, frutas temperadas e 

hortigranjeiros. (DAROLT, 2015). 

O diferencial do sabor dos produtos orgânicos tende a aumentar cada vez mais o 

consumo destes, sendo alimentos naturais livre de agrotóxicos.A tabela 01 demostra a 

percentagem do consumo dos alimentos orgânicos. 

 



 

 
 

Tabela 01-consumo dos alimentos orgânicos. 

PRODUTO  % 

Alface  33% 

Tomate  21% 

Verduras em geral  17% 

Arroz  8% 

Frutas em geral  7% 

Rúcula 7% 

Sucos em geral  7% 

Banana 7% 

Maça 6% 
                                                FONTE: (ORGANIS; MARKET ANALYSIS, 2017). 

 

Conforme observado na tabela, em um panorama geral, as verduras se destacam com 

63% do consumo, seguidos por legumes e frutas 25% e cereais 12%. 

No Brasil a região Sul é a maior consumidora de produtos orgânicos. A tabela 02 

apresenta o consumo destes alimentos por regiões. 

 

Tabela 02-Consumo por regiões. 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: (ORGANIS; MARKET ANALYSIS, 2017). 

 

REGIÕES % 

INCIDÊNCIA 

AO CONSUMO  

SUL  34% MAIOR 

CENTRO OESTE 21% MAIOR 

NORDESTE 15% MENOR 

SUDESTE 10% MENOR 



 

 
 

Os produtos orgânicos são comprados em diferentes lugares. A tabela 03 apresenta a 

preferência da compra dos produtos. 

 

Tabela 03-Estabelecimentos de compra dos produtos. 

 

 

 

 

 

                                            FONTE: (ORGANIS; MARKET ANALYSIS, 2017). 

 

As informações sobre as vantagens nutricionais, a ausência de toxicidade e a 

confiança de que foi produzido conforme os preceitos que preservam esses fatores levam o 

consumidor a preferir os alimentos orgânicos. (FILHO, et al; 2002). 

A certificação de orgânicos surgiu pela necessidade dos produtores em regulamentar 

seus produtos, através de certificadoras habilitadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), que estabeleceu normas disciplinares para produção, tipificação, 

processamento, envase, distribuição, identificação e certificação da qualidade de produtos 

orgânicos, sejam eles de origem animal ou vegetal. (ORGANIS; MARKET ANALYSIS, 

2017). 

Através dessa certificação o produtor garante a seu cliente que a mercadoria foi 

obtida por processos de manejo orgânico, e este aceita a garantia, por confiar na fonte de 

informação.  

Os novos canais de comercialização e distribuição possibilitou que os orgânicos 

alcançassem mais consumidores, aumentando a demanda. Em contrapartida, o contato entre 

produtores e consumidores ficou mais raro, necessitando assim de um terceiro elemento que 

assegurasse a veracidade das informações sobre o processo de produção. Isso se dá através da 

emissão de um certificado por uma empresa habilitada, atestando a adequação dos 

procedimentos do produtor juntamente com um selo de garantia na embalagem do produto. 

(ORGANIS; MARKET ANALYSIS, 2017). 

No Brasil, a certificação teve origem através do trabalho desenvolvido por 

organizações não governamentais (associações e cooperativas de consumidores e produtores) 

LOCAL  % 

Supermercados 64% 

Feiras  26% 

Loja de produtos naturais  4% 

Produtor 3% 



 

 
 

que estabeleceram padrões e normas internas para a produção e comercialização, criando 

selos de garantia para seus produtos (selos de certificação), direcionados principalmente para 

o mercado interno. À medida que os produtores demonstraram interesse no mercado 

exportador, surgiu a necessidade de certificação dos produtos por instituições de 

reconhecimento internacional. (FILHO, et al; 2002). 

A cada ano que passa, as importações de produtos orgânicos vêm ganhando espaço 

no mercado brasileiro. Existe uma grande variedade de produtos orgânicos em outros países, 

desde queijos e vinhos até maquiagens. O Brasil importa também outros 14 tipos de bebidas, 

entre eles o leite de arroz e suco de arroz, leite de milheto, leite de aveia, e leite de espelta. 

(CCOUTO, 2013). 

De acordo com o MAPA, como o Brasil não tem nenhum acordo de equivalência ou 

reconhecimento, a comercialização de produtos importados é por meio das certificações feitas 

por certificadoras brasileiras. (CI ORGÂNICOS, 2016). Muitas marcas estrangeiras procuram 

o IBD (Inspeções e Certificações Agropecuárias e Alimentícias), maior certificadora brasileira 

com atuação internacional, para exportar seus produtos. (CCOUTO, 2013). 

Em 2017, o faturamento do setor de alimentos orgânicos alcançou 3,5 bilhões de 

reais no mercado interno e mais de 210 milhões de dálares em exportação. Segundo Ming Liu, 

diretor executivo do Conselho Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável (Organis) para 

2018 espera-se um novo salto de 20% em ambos os segmentos. (LIU,2018). 

Em decorrência do crescimento das exportações, agentes da cadeia produtiva de 

alimentos buscam inovar e melhorar projeções e estratégias de mercado para este setor, tendo 

em vista o consumo e rentabilidade. (LUIZZI, et al, 2016). 

O Brasil é um dos principais fornecedores de açúcar, castanha, e de diversas frutas e 

seus derivados dos biomas da Mata Atlântica e da Amazônia (LIU, 2018) e, conta com mais 

de 15 mil unidades produtivas, cooperativas, unidades de produção associativas e empresas de 

processamento e industrialização de produtos, que acima de tudo, contribuem para a saúde e 

bem-estar do perfil do consumidor. (ORGANIS, 2017). 

Apesar de ser um nicho de mercado, esse setor apresenta algumas dificuldades. Entre 

os principais desafios para o setor de orgânicos no Brasil se destaca a necessidade de 

pesquisas na gestão de produtos orgânicos para solos tropicais e variedades apropriadas, bem 

como treinamento dos produtores. (BUAINAIN, et al; 2007). 



 

 
 

Outro limitante é a escassez de técnicos para assistência aos agricultores e a falta de 

pesquisas. Os produtores lutam para atender uma demanda crescente, mas encontram 

dificuldades em colocar os produtos no mercado, por exemplo, pela falta de formação 

especializada. Sem orientação de técnicos, os produtores têm dificuldades em aproveitar as 

tecnologias disponíveis para a produção de orgânicos. (BUAINAIN, et al; 2007). 

A falta de sistemas adequados de transporte e armazenamento especialmente para 

frutas e hortaliças que exigem o uso de equipamentos refrigerados da pós-colheita ao ponto de 

venda, também reflete em dificuldades do setor, ocasionando elevada percentagem de perdas 

(entre 5% e 20%). (BUAINAIN, et al; 2007). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio dessa pesquisa, percebe-se que os chamados “consumidores verdes” 

buscam, cada vez mais, produtos livres de defensivos químicos fazendo com que a demanda 

de produtos orgânicos aumente cada vez mais. 

Além de garantir a segurança alimentar dos consumidores através da certificação dos 

produtos, os alimentos orgânicos trazem também benefícios ao meio ambiente devido a sua 

produção natural, mantendo a biodiversidade. 

Apesar da cadeia produtiva dos orgânicos ser complexa e muito bem segmentada, 

esse setor apresenta algumas dificuldades para o manejo e distribuição dos produtos, 

carecendo de equipamentos apropriados para que, principalmente as hortaliças, não murchem 

e se percam. Além disso, os produtores precisam de assistência técnica para conseguir atender 

a crescente demanda, conseguindo assim a rentabilidade de seu negócio. 
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