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RESUMO 
 

Este trabalho teve como objetivo apresentar as mudanças dos 
consumidores em seus hábitos alimentares, tendo como foco o crescente 
consumo dos alimentos orgânicos dentro da Universidade de Brasília – UnB, 
buscando identificar as principais motivações e limitações que fazem as 
pessoas adquirem ou não esses alimentos. A pesquisa foi de caráter descritivo 
e exploratório, e para a sua execução foram aplicados 304 questionários com 
estrutura fechada, posteriormente os dados foram coletados e analisados de 
forma qualitativo-quantitativa. Na pesquisa foram abordados temas em que 
buscou identificar a frequência de consumo, levando em consideração fatores 
como renda, grau de escolaridade, e percepções a respeito dos alimentos 
orgânicos. Foi possível identificar que com 56,5% o gênero feminino é o maior 
consumidor de alimentos orgânicos, e que a maior faixa etária com 78,8% foi 
composta por jovens entre 17 a 24 anos o que está diretamente associado pelo 
local de aplicação da pesquisa. O principal motivo apontado para preferir 
consumir os alimentos de origem orgânica foi à preocupação com a saúde que 
foi evidenciada por 51,5% dos respondentes. O fator que mais leva as pessoas 
a “não” consumirem nenhum produto orgânico foi o preço elevado, apontado 
por 28,9% dos entrevistados. E o alimento mais consumido pelos entrevistados 
são as verduras com 31,5%. Desta forma pode-se concluir que com a demanda 
cada vez maior por alimentos que sejam mais saudáveis, é importante que a 
UnB dê mais espaço para a comercialização desses alimentos, pois mesmo as 
mulheres ainda representarem a maior parcela do público consumidor de 
alimentos orgânicos, esse cenário tem se tornado cada vez mais igualitário, 
pois ambos os gêneros têm buscado uma alimentação mais saudável, 
independentemente do preço ser considerado bem mais elevado. 

 

Palavras-chave: Alimento, Saúde, Agricultura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ABSTRACT 

The mainful on this project was show changing on the consumer’s food habits, doing 
a research that could demonstrate why people consume or not organic food, evincing 
motivations and restrictions that lead people consume this kind of food, focous on the 
University of Brasília – UnB increase consuption of organics. A descriptive and 
exploratory feature was used, 304 closed structure questionnaries with data analyzed 
with a qualitative-quantitative scheme composed the reaserch. The rummage was 
made of themes that could display the frequency of organic’s consume and 
perceptions that people have about them. Coefficients like financial and schoolar 
incomes were addopted to compose it. Successful conclusions as 56,5% femeale 
gender and 78,8% youngs between 17 and 24 years old being main 
consumers could be showedbecouse of the direct association with the place where 
the reaserch was made. 51,5% answer that prefers organic’s, because of healty, 
while 28,9% don’t consume any organic food due to high prices. Finnally, vegetables 
are the most consumed organic food, with 31,5% votes. In this way, UnB have to 
increase the organic’s market whereas the high demand regardless of the high price 
and seeing that despite woman be the largest consumer the picture have becoming 
egalitarian with men. 

 

Key words: Food, health, farming. 
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1. INTRODUÇÃO   

Desde que o homem abdicou da vida primitiva, o ambiente e o mundo no qual 

vivemos vem sofrendo intensas modificações, e nesse processo de modernização, 

os hábitos alimentares sofreram grandes alterações, isso devido a introdução de 

grandes níveis de substâncias tóxicas nos alimentos que passaram a ser cada vez 

mais explorados a fim de que fossem geneticamente modificados.   

Segundo Darolt (2007), depois que a vida primitiva foi perdendo espaço para 

a modernização, o homem passou a modificar constantemente e de modo intensivo 

o ambiente em que vive. E com essas mudanças vieram à alteração dos hábitos 

alimentares deixando-se de lado os alimentos saudáveis para o ingresso de 

alimentos com altos níveis de agrotóxicos. 

Com isso ao longo do tempo, a agricultura tornou-se cada vez mais técnica e 

moderna, elevando a grandes níveis a produção dos alimentos, tendo em vista a 

finalidade de padronizar a aparência, o sabor e a capacidade de maior tempo de 

conservação do mesmo. 

Entretanto, a grande quantidade de produtos químicos inerentes nesse novo 

modelo de produção, trouxe a sociedade o aumento e surgimento de diversas 

doenças graves ao organismo humano como, por exemplo, a doença do século o 

“câncer”. O meio ambiente também sofreu grandes impactos com o uso excessivo 

de produtos químicos, que se acumularam ao longo do tempo causando 

contaminação e a falta de fertilidade do solo. (ANDRADES e GAMINI, 2007; 

JARDIM, ANDRADE e QUEIROZ, 2009).     

Com a saúde e o meio ambiente sendo gradativamente prejudicados pelo uso 

indevido dos agrotóxicos e outros diversos produtos químicos, outras questões 

passaram a ganhar uma maior visibilidade, questões essas que confrontam as 

práticas de manejo adotadas no campo pela agricultura convencional. 

E com a mudança do consumidor que passou a ficar cada vez mais atento as 

procedências do que se consome, com o meio ambiente e com a saúde de um modo 

geral, viu-se a necessidade de renovar a agricultura, por meio de técnicas na qual o 

meio ambiente não sofresse tantas degradações e os alimentos não possuíssem 

quaisquer tipos de resíduos químicos. 
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Mediante a crescente preocupação com o meio ambiente em que se vive o 

consumidor tem se tornado cada vez mais consciente do que se deve consumir, 

dando origem a um novo modelo de consumidor, mais conhecido como “consumidor 

verde” (HARTMANN; IBÁÑEZ, 2006). 

Devido essa nova tendência adotada pelos consumidores, SOLOMON (2011), 

retrata que o comportamento adotado pelo consumidor pode ser entendido como 

conjunto de atividades, adotados por indivíduos ou grupos quando escolhem, 

compram, usam ou descartam produtos, serviços, ideias ou experiências, para 

satisfazer suas necessidades e desejos. 

Com a sociedade totalmente voltada às questões pertinentes a 

sustentabilidade e a saúde, a agricultura orgânica tem se tornado preferência por 

parte dos consumidores, e sendo assunto de destaque ao redor do mundo. E com 

isso o incentivo e apoio governamental tornaram-se fundamentais para o 

desenvolvimento de projetos que atendam a essa nova tendência do mercado e as 

demandas que são cada vez maiores por parte dos consumidores. 

Este estudo busca identificar quais são os critérios adotados pelas diversas 

classes de estudantes para adquirem ou não alimentos orgânicos dentro da 

Universidade de Brasília. E os possíveis entraves encontrados pelos consumidores 

na hora de adquirirem esses alimentos.  

 

1.1 OBJETIVOS GERAIS  

Identificar o perfil dos consumidores de alimentos orgânicos.   

  

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Verificar se há lojas (restaurante, quiosque e ambulantes) que vendem alimentos 

de origem orgânica na UnB. Isso não foi abordado 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 2.1 Alimentos convencionais  

No sistema convencional, os índices são bem maiores que no sistema 

orgânico, isso no que diz respeito à produção. E um dos principais fatores que 

acarretam nessa disparidade de produção, é o intenso uso de fertilizantes, 

defensivos agrícolas, pesticidas e dentre outros nos campos. Porém, com o passar 

do tempo a sociedade tem se reeducado priorizado o seu próprio bem estar e a 

preservação do meio ambiente em que vive (SANTOS, 2016). 

Segundo Santos e Monteiro (2004), os alimentos que tem o seu modo de 

produção de acordo com as práticas da agricultura convencional, costumam 

apresentar resíduos dos compostos químicos que foram utilizados ao longo do 

plantio, e normalmente essa aparição é devido o excesso da aplicação de 

agrotóxicos ou pelo não cumprimento das regras que norteiam o uso dos 

agrotóxicos.       

Ainda nas visões de Santos e Monteiro (2004), o consumo de alimentos 

contendo resíduos químicos pode acarretar a médio e longo prazo, em diversos 

problemas de saúde como cirrose, distúrbios do sistema nervoso central, do sistema 

reprodutivo e até mesmo o câncer. E mesmo com a proibição do uso de alguns 

agrotóxicos no Brasil, ainda existe uma grande variedade de sintomas manifestando-

se em algumas pessoas como fadiga, dores nas articulações, distúrbios digestivos, 

alergias e dentre outros que ocorrem em razão desse uso indevido dos agrotóxicos.  

Os produtos derivados da agricultura convencional são produzidos mediante o 

uso de adubos químicos e uma quantidade exacerbada de agrotóxicos, que com o 

tempo afetam de forma negativa o meio ambiente, causando grande perda em 

diversos aspectos ambientais, como a poluição do meio ambiente, contaminação 

dos lençóis freáticos, erosão do solo e diversos outros fatores que dão a agricultura 

convencional o rótulo de não sustentável (KURIHARA, 2016).  

Conforme o entendimento de Santos (2013), a produção convencional de 

alimentos utiliza de forma intensiva insumos e tecnologias agrícolas, que na maioria 

das vezes são feitas em áreas de grande extensão, geralmente prevalecendo 
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somente o cultivo de apenas uma cultura que visa à produção de alimentos mais 

padronizados e busca a produção em grande escala.  

Para Gliessman (2005), a agricultura convencional está diretamente ligada à 

maximização da produção e dos lucros que nela são gerados. E para isso é 

necessário utilizar na produção de fertilizantes inorgânicos, controle químico de 

pragas e manuseio genético.   

De acordo com Schweitzer (2015), a principal característica do sistema 

convencional é o uso intensivo de insumos químicos, com a finalidade de fortalecer 

as plantas para o combate de doenças e pragas que atacam as plantações, visando 

unicamente uma maior produtividade e eficiência agrícola.   

Segundo Carson (1962), em decorrência do acelerado ritmo em que o mundo 

sofre constantes modificações o homem intensificou cada vez mais o processo de 

mudança natural da natureza, gerando um grande desequilíbrio em todo bioma. 

Com a ideia de se controlar alguns insetos e pragas não desejados que afetem a 

produção dos alimentos, o ser humano passou a contaminar de forma intensa não 

somente o meio ambiente, mas a sua própria saúde aplicando níveis exorbitantes de 

pesticidas e fertilizantes nas produções.   

2.2 O Histórico do uso dos agrotóxicos 

  Logo de início se faz necessário uma melhor compreensão do que as Leis 

vigentes tratam ou entendem por agrotóxicos. De acordo com o decreto Federal 

Brasileiro n.4.074, de 4 de Janeiro de 2002, os agrotóxicos são produtos e agentes 

que passam por processos químicos, físicos ou biológicos, e geralmente esses 

produtos são utilizados em diversos setores como o de produção, armazenamento, 

beneficiamento de produtos agrícolas, pastagens e outros. Também são 

considerados agrotóxicos os produtos ou substâncias estimuladores e inibidores de 

crescimento, que na natureza visa modificar a flora e fauna, com o intuito de 

preservá-las da ação prejudicial de seres vivos considerados nocivos (BRASIL, Lei 

nº 4.074, de 4 de Janeiro de 2002).  

Segundo Braibante e Zappe (2012), a origem da utilização de produtos que 

agissem em combate a doenças e pragas que atingiam a agricultura tem seu início 

desde os primeiros seres humanos. É possível constatar em antigas escrituras 
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bíblicas que os fungos e insetos já devastaram plantações inteiras nessa época.  Já 

os gregos e os romanos mantinham suas crenças com rituais religiosos a fim de 

prevenir e acabar com as pragas.   

Nas visões de Mazoyer e Roudart (2010), o uso dos agrotóxicos é proveniente 

das antigas práticas agrícolas realizadas pelos nômades que com o passar do tempo 

foi caindo em desuso, devido o aumento das buscas por alimentos e a necessidade 

de que fossem mais selecionados em características como tamanho e sabor. 

Segundo Salles (1993), foi após o período da Segunda Guerra Mundial que os 

novos modelos agrícolas foram estabelecidos, principalmente no que se refere ao 

uso de agrotóxicos, agroquímicos e na mecanização do campo e de cultivares que 

buscou atingir o alto rendimento no setor produtivo com técnicas de irrigação. E o 

resultado da industrialização é devido ao contínuo processo de mudança na 

agricultura gerado pela Revolução Industrial.    

Segundo Rozemberg e Perez (2003), a utilização dos agrotóxicos se originou 

no meio rural brasileiro na década de 60, quando foi observada a inserção das 

máquinas agrícolas nas lavouras e a utilização de produtos químicos nos diversos 

segmentos da produção. E a entrada dos agrotóxicos e seus derivados no mercado 

nacional ocorreram devido ao fator econômico que apontava para o uso dos 

produtos químicos como uma espécie de “tábua salvação” promovendo o combate 

de insetos e pragas que poderiam vir a destruir grande parte das lavouras.  

Já para Conterato e Fillipi (2009), no Brasil mais precisamente na década de 

70, a agricultura convencional foi intensamente estimulada e isso ocorreu mediante 

os pacotes tecnológicos adotados pelo governo da época, tornando-se sinônimo de 

crescimento econômico e ficando conhecida como a Revolução Verde, e em 

consequência desse modelo político houve um aumento significativo da produção 

agrícola.  

Na Revolução Verde, ocorreram diversas mudanças no processo de produção 

agrícola, e isso foi devido à necessidade de adotar novas tecnologias para haver 

uma maximização da produção de commodities agrícolas. E o uso dos agrotóxicos, 

vem com o propósito de conter as doenças no campo e consequentemente expandir 

o índice de produtividade agrícola (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE).   
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Figura 1- Aeronave agrícola aplicando agrotóxicos na plantação 

 

Fonte: abapa, 2014  

 

Figura 2- Agricultor pulverizando agrotóxicos de forma manual

 

Fonte: ecolnews 
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2.3 Os alimentos mais contaminados pelo uso de agrotóxicos 

Avalia-se que a média consumida de agrotóxicos por cada brasileiro gira em 

torno de 5,2 litros de veneno por ano, o que se comparado as bebidas mais 

populares entre os brasileiros é equivalente a duas garrafas e meia de refrigerante, 

ou 14 latas de cerveja. Porém, outro fator preocupante é a utilização indevida 

desses agrotóxicos, tendo em vista que 22 produtos químicos utilizados no Brasil já 

foram banidos em diversos outros países. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE 

COLETIVA, 2016).    

Segundo Rossi (2015), os últimos dados divulgados pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), apontam que desde o ano de 2008, o Brasil ocupa o 

primeiro lugar no mundo no consumo de agrotóxicos. Sendo que a nível mundial os 

agrotóxicos tiveram um aumento no mercado de 93%, já no Brasil, esse crescimento 

chegou a incríveis 190%.  

Nas visões de Jardim e Andrade (2009), os efeitos da degradação no meio 

ambiente são provenientes da utilização de agrotóxicos e seus derivados em 

diversas etapas dos processos produtivos dos alimentos, incluindo até mesmo a 

pós-colheita onde ocorre o armazenamento dos alimentos. Por isso, é indispensável 

que haja um monitoramento dos riscos devido os efeitos causados pelo excesso no 

uso de agrotóxicos nos produtos, e mediante isso se faz necessário a criação de 

programas que busquem controlar os riscos decorrentes do consumo dos alimentos 

contaminados.  

Em parceria com o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola 

(SINDAG) e o (MAPA) a Abrasco elaborou um dossiê onde foi possível identificar as 

principais culturas que estão com maior irregularidades devido ao uso excessivo de 

agrotóxicos. E no que tange às demais culturas que somaram 3,3% mas que não se 

encontram especificadas na tabela abaixo, viu-se que foi utilizado um total de 852,8 

milhões de litros de agrotóxicos nas lavouras do mesmo ano. (CARNEIRO et al. 

2015).   
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                Tabela 1- Culturas com maior uso de agrotóxicos  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fonte: Abrasco, 2011 adaptado pela autora.  

  

Buscando uma análise mais detalha sobre os agrotóxicos contidos nos 

alimentos, a ANVISA criou o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em 

Alimentos (PARA), e mediante a crescente preocupação por parte da população com 

a própria saúde e a origem dos alimentos consumidos, foi feito um detalhamento 

mais minucioso das amostras coletadas pelo programa, que colheu 12.051 amostras 

de 25 culturas diferentes da capital de todo o país entre os anos de 2013 a 2015. 

Como aponta a imagem e tabela abaixo respectivamente nessa ordem, foi possível 

identificar que o uso de agrotóxicos estava presente em todas as amostras, sendo a 

CULTURA % DE AGROTÓXICOS 

SOJA 40% 

MILHO 15% 

CANA DE AÇÚCAR 10% 

ALGODÃO 10% 

CITRICOS 7% 

CAFÉ 3% 

TRIGO 3% 

ARROZ 3% 

FEIJÃO 2% 

BATATA 1% 

TOMATE 1% 

MAÇA 0,5% 

BANANA 0,2% 
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maior porcentagem encontrada nas frutas e a menor nas hortaliças folhosas, é 

importante ressaltar que dentro da amostra foram pesquisados 232 tipos de 

agrotóxicos, e os critérios para a escolha destes alimentos em específico, é devido 

ao grande consumo por parte da população brasileira, que foi representado por 70% 

dos alimentos que está diariamente na mesa dos consumidores brasileiros. 

(AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2016). 

 

 

Figura 3- Amostra coletada pelo (PARA) 

 

Fonte: ANVISA, 2016 

  

Dando continuidade as visões de Carneiro et al. (2015), com os testes 

aplicados nas diversas culturas e a elaboração do Dossiê, foi possível fazer uma 

análise ainda mais detalhada, evidenciando não somente as culturas em geral mais 

contaminadas, mas os alimentos que possuem uma maior irregularidade no uso de 

agrotóxicos e que encontra-se com maior frequência na mesa do consumidor. 

Portanto, a tabela abaixo, aponta um ranking onde foi possível observar os 

alimentos que fazem o uso excessivo dos agrotóxicos.    
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Tabela 2- Ranking dos alimentos com mais irregularidades no uso de 

agrotóxicos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fonte: ANVISA, 2016 adaptado pela autora. 

POSIÇÃO ALIMENTOS PORCENTAGEM 

1° Pimentão 91,80% 

2º Morango 63,40% 

3° Pepino 57,40% 

4° Alface 54,20% 

5° Cenoura 49,60% 

6º Abacaxi 32,80% 

7º Beterraba 32,60% 

8° Couve 31,90% 

9° Mamão 30,40% 

10° Tomate 16,30% 

11° Laranja 12,20% 

12° Maça 8,90% 

13º Arroz 7,40% 

14° Feijão 6,50% 

15° Repolho 6,40% 

16º Manga 4% 

17° Cebola 3,10% 

18° Batata 0% 
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2.4 Alimentos Saudáveis  

  Os alimentos devem possuir uma grande variedade de características para 

serem caracterizados saudáveis, pois além de ser fonte de nutrientes, leva-se em 

consideração não somente os seus valores nutricionais, mas, culturais, sociais, 

afetivos e sensoriais. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2009). 

Os alimentos saudáveis são responsáveis por trazer diversos benefícios à 

saúde, pois além do seu valor nutritivo que é proveniente da sua composição 

química, ele age de forma benéfica na saúde e na prevenção de diversas doenças 

(NEUMANN et al., 2000). 

A alimentação feita de forma saudável é de extrema importância para garantir 

a eficiência no desenvolvimento físico, mental e de uma vida mais saudável que a 

médio e longo prazo previne doenças como: anemia, excesso de peso, a 

desnutrição e os riscos inerentes de infecção ao consumir alguns alimentos 

(DUTRA, 2007).  

E ainda na visão de Dutra (2007), a alimentação saudável não se restringe 

apenas pelo consumo de frutas e verduras, mas pelo conjunto de alimentos que 

contenham: vitaminas, sais minerais, proteínas, carboidratos, açúcar, gorduras, leite 

e seus derivados. Ressaltando que é fundamental o equilíbrio no consumo de cada 

alimento para que sejam recebidos os seus devidos benefícios.  

A alimentação saudável traz inúmeros benefícios, se consumidos de maneira 

adequada, pois é essencial para o organismo o fornecimento dos nutrientes básicos, 

desde que na medida adequada para o bom funcionamento do corpo e da saúde. 

Outro fator que o consumo de alimentos saudáveis traz é a maior disposição para 

realizar atividades intelectuais, maior facilidade de aprendizado e um melhor 

desempenho nas atividades exercidas no cotidiano, a exemplo do trabalho 

(RODRIGUES. et al., 2011).    

Para Singer e Mason (2007) as pessoas tendem cada vez mais a consumirem 

os produtos de origem orgânica, pois acreditam que o modelo de produção que 

norteia a agricultura orgânica, visa métodos mais naturais que consequentemente 

tem mais chances de serem alimentos considerados saudáveis.      
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Foram estabelecidos três segmentos que descrevem e caracterizam os 

critérios necessários que um alimento precisa conter para ser considerado saudável, 

como aponta o quadro abaixo. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2009). 

 

Quadro 1- Critérios para um alimento ser considerado saudável. 

 

 

     SEGURANÇA 

Os alimentos não devem apresentar contaminais de natureza 

biológica, física ou química ou outros perigos que comprometam 

a saúde do indivíduo ou da população. Assim, devem se 

respeitar regras de higiene, procurando manusear e armazenar 

adequadamente todos os alimentos, descartando aqueles que 

possuem o prazo de validade ou que estejam visivelmente 

estragados. 

  

 

 COLORIDA 

Quanto mais colorida é a alimentação, mais adequada é em 

termos de nutrientes. Além de assegurar uma refeição variada, 

isso a torna atrativa, o que agrada aos sentidos, estimulando o 

consumo de alimentos saudáveis, como frutas, legumes e 

verduras, grãos e tubérculos em geral (tais como mandioca e 

batatas). 

 

 

ACESSÍVEL 

Baseada em alimentos in natura, produzidos e comercializados 

regionalmente (acessibilidade física), que são mais baratos que 

alimentos industrializados (acessibilidade financeira). 

Fonte: Ministério da Educação, 2009 adaptado pela autora. 

  

2.5 Caracterizações dos Alimentos Orgânicos (AO) 

  De acordo com a Lei 10.831 se enquadra no sistema orgânico de produção 

todo aquele que faça pratica de técnicas específicas, tendo em vista a otimização 

dos recursos naturais bem como os socioeconômicos disponíveis, sempre 

respeitando a cultura e a sociedade rural, tendo como foco a sustentabilidade 

econômica e ecológica, e de contrapartida mitigando o uso de energia não-renovável 

(BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento, 2003). 
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Tendo em vista, alguns estudos sobre Agricultura Orgânica, o MAPA 

caracteriza os alimentos orgânicos como “produtos de origem vegetal ou animal que 

estão livres de agrotóxicos ou qualquer outro tipo de produtos químicos, pois estes 

são substituídos por práticas culturais que buscam estabelecer o equilíbrio ecológico 

do sistema agrícola”. Porém, por ainda ser um setor pequeno que está num 

processo de expansão, alguns entraves precisam ser resolvidos a exemplo da 

produção, comercialização e institucionalização, mas para isso é necessário olhar 

para esse nicho de mercado de forma mais realista ao invés do que aquelas que são 

propagadas (Buainain e Batalha, 2007). 

 

De acordo com Escola e Laforga (2010), a escolha por alimentos que venha 

do sistema de produção orgânica vem se fortalecendo ao longo do tempo, e isso 

ocorre devido ao seu alto valor nutritivo. A agricultura orgânica se caracteriza por 

englobar práticas de produção alternativas que não faz uso de nenhum tipo de 

agrotóxicos, diferentemente da agricultura convencional.  

Segundo Pallet, Brabet e Filho (2002), a prática da agricultura orgânica 

prioriza o meio de produção que não degrade o meio ambiente, a biodiversidade, a 

relação do solo com as criações animais e outros. Porém no sistema de produção 

orgânico é necessário que haja a certificação para que seja garantida aos 

consumidores a qualidade dos produtos adquiridos.  

Wachsner (2005), aponta que o consumo de alimentos orgânicos ganham 

cada vez mais espaço no cotidiano das pessoas, e isso é devido aos diferenciais 

que esses produtos carregam, sendo um deles o carimbo e a certificação que serve 

como um espelho do rigoroso sistema de produção no qual busca-se a preservação 

e revitalização do meio ambiente. O autor ainda ressalta que a ausência do uso de 

agrotóxicos se estende por toda cadeia produtiva acontecendo antes da porteira e 

também depois da porteira.  

Ormond et al. (2002), diz que o sistema de produção orgânico apresenta 

diversos processos diferentes a cada etapa em que é executado, e devido a essas 

particularidades é importante estar atento aos fatores externos que agem 

diretamente no bom desempenho do sistema orgânico, como o solo, fauna, flora, 

ventos, recursos hídricos e dentre outros.   
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Nas palavras de Howard (2007), “a verdadeira fertilidade dos solos deve estar 

assentada sobre um amplo suprimento de matéria orgânica e principalmente na 

manutenção de elevados níveis de húmus no solo".  

A agricultura orgânica abrange diversos processos que tem como 

característica a fertilização direta da matéria orgânica do solo, e a participação dos 

microrganismos existente no solo possibilita o suprimento de elementos minerais e 

químicos que são essenciais no desenvolvimento dos vegetais cultivados. Com isso 

é necessário a existência de uma fauna microbiana para minimizar a ação do 

homem que ao longo do tempo degrada de forma intensa o meio ambiente. A prática 

de uma alimentação saudável acarreta em inúmeros benefícios ao meio ambiente 

que constituem de plantas mais vigorosas e mais resistentes a pragas e doenças. 

(ORMOND et al, 2002). 

Na concepção de Assis (2005), a caracterização da agricultura orgânica está 

atrelada a diversificação e maior integração da produção interna. E o termo orgânico 

faz referência direta a um “organismo vivo”, onde todas as atividades seriam partes 

de um corpo com vida, interagindo entre si. 

Segundo Azevedo (2011), devido ao fato dos alimentos orgânicos não 

conterem nenhum tipo de agrotóxicos, uma grande variedade de alimentos 

orgânicos não estão à disposição do consumidor o ano inteiro, e isso acontece 

porque a produção de orgânicos obedece aos períodos apropriados para o plantio, 

estando à disposição do consumidor e respeitando o seu período de sazonalidade. 

Como é sempre enfatizado o sistema empregado na agricultura orgânica não 

faz uso de insumos químicos como fertilizantes sintéticos, agrotóxicos e nem de 

outros compostos sintéticos. E sua diretriz está associada a métodos naturais e 

busca trabalhar a produtividade do solo, assim como o equilíbrio ecológico e a saúde 

do consumidor. (GAZZONI, 2002). 

2.6 O perfil do consumidor 

   Na concepção de Miranda e Arruda (2004) na década de 50, surge a escola 

do comportamento do consumidor que passa a fazer parte das escolas de marketing 

já existentes na época. E o objetivo principal é analisar o mercado de consumidores 

para ter informações demográficas e assim ter maiores parâmetros do número de 

consumidores em cada região e quem são esses consumidores.   
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No que tange o mercado, é fundamental o conhecimento do perfil dos 

consumidores de alimentos orgânicos e as variáveis que motivam ou reduzem o seu 

consumo, isso porque é necessário atender as expectativas e necessidades dos 

consumidores no que desrespeito aos produtos e serviços. Porém, tais informações 

são tidas como uma ferramenta indispensável para traçar estratégias e demandas 

de mercado, o que ocasionaria com maior precisão informações com relevância para 

aqueles que são considerados consumidores em potencial, e também a 

disponibilidade desses produtos, das ofertas existentes, bem como os locais onde se 

podem obtê-los (VILAS BOAS et al., 2006). 

Segundo Barbosa e Campbell (2006) é preciso o estudo interdisciplinar das 

ciências sociais e humanas, para ter uma melhor compreensão entre a relação de 

cultura e consumo, que produz sentidos e identidades independentes de se adquirir 

um determinado bem.   

E não obstante das visões anteriores, Kotler (2000), afirma que o estudo 

acerca dos indivíduos, grupos e organizações são indispensáveis para traçar 

estratégias apropriadas de abordagem para satisfazer os desejos e necessidades 

dos clientes.  

Souza (2012), enfatiza que a compreensão sobre as relações criadas entre os 

tipos de consumidores e o conhecimento que eles carregam a respeito dos produtos 

orgânicos é primordial para que se possa entender e diferenciar o estilo de vida de 

um consumidor de alimentos orgânicos em relação aos demais consumidores que 

consomem apenas as opções oferecidas pelo mercado.   
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Figura 4- Fatores que influenciam o comportamento do consumidor. 

 

Fonte: KOTLER (1998) 

 

Logo acima, na figura 4 é possível observar que existem diversos fatores que 

influenciam o comportamento do consumidor, sendo estes fatores culturais, sociais, 

pessoais e psicológicos. E na visão de Kotler (2008) os fatores culturais atuam de 

forma mais ampla e tem maior influência no que tange o comportamento dos 

consumidores.  

Na concepção de Du Pin (2011), o homem contemporâneo tem mudado o seu 

comportamento com relação ao consumo, devido às mudanças tecnológicas que 

vem acontecendo pelo mundo. Esse nova condição na qual o homem se depara 

vem sendo um divisor de águas, abrindo espaço para a formação dos novos 

conceitos dos bens de consumo. 

Já Castells (1999) desde o final da década de 1990, assegurava que as 

tecnologias da informação iriam remodelar a sociedade em ritmo acelerado, e que 

as redes interativas iriam proporcionar novos modelos nos canais de distribuição, e 

modificando todo um estilo de vida da população e simultaneamente, criando 

convergência entre mídias.     

O mercado tem criticado veemente a postura adotada por parte da sociedade, 

que tem se tornado cada vez mais consciente com o que se está consumindo e 

consequentemente preocupado com as procedências dos produtos, e esse 
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comportamento se justifica pela busca dos consumidores por alimentos que lhes 

tragam uma melhor qualidade de vida, o que foi observado na agricultura orgânica 

(GIDDENS, 1996). 

Ainda na visão de Souza (2012), Com a recente inserção do consumidor de 

produtos orgânicos no mercado, nota-se que uma das decisões que os fazem 

consumir os produtos de origem orgânica é à busca por uma melhor qualidade de 

vida, já que se trata de produtos que não possuem agrotóxicos. Diante disto, o 

estudo do comportamento do consumidor de produtos orgânicos torna-se 

fundamental para um melhor entendimento da cadeia produtiva destes alimentos. 

2.7 Os principais produtos orgânicos consumidos  

Os alimentos orgânicos que têm sido mais consumo no país são os vegetais, 

que estão classificados em apenas dois grupos (legumes e verduras). E os 

principais alimentos orgânicos que são produzidos no Brasil são a soja, as hortaliças 

e o café. Porém as maiores plantações são as de frutas, cana e palmito. 

(PENSAMENTO VERDE, 2014).   

 

Tabela 2- Os principais (AO) produzidos no Brasil. 

PRINCIPAIS ALIMENTOS PRODUZIDOS NO BRASIL - AO 

A.O PORCENTAGENS 

SOJA 31% 

HORTALIÇAS 27% 

FRUTAS 26% 

CAFÉ 25% 

CANA 23% 

PALMITO 18% 

Fonte: Pensamento Verde, 2014 adaptado pela autora. 
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2.8 Um breve panorama do mercado de orgânicos  

Mesmo o mercado de alimentos orgânicos ainda ser considerado relativamente 

pequeno no Brasil, isso quando comparado a outros países, as projeções futuras 

apontam uma crescente no setor para o país, que projetam um faturamento que vai 

ultrapassar a marca dos R$ 3 bilhões (ORGANICSNET, 2016). E devido esse 

aumento, a agricultura orgânica tem aumentado cada vez mais a sua participação 

nos quesitos produção, comercialização e consumo. 

E mediante os estudos realizados por alguns autores, observa-se que o 

crescimento do mercado de orgânicos, está atrelado há diversos fatores. O interesse 

pelo consumo de alimentos orgânicos está diretamente associado com a aquisição 

de produtos com maior valor nutritivo e menor índices de contaminantes, o que tem 

contribuído em aproximadamente 20% no crescimento desse nicho de mercado nos 

últimos anos. (HOEFKENS et al., 2009). Outro fator importante é a preocupação por 

parte dos consumidores com o meio ambiente, o que o torna mais consciente ao 

consumir os alimentos, dando origem a um novo consumidor, conhecido como 

consumidor “verde” (HARTMANN e IBÁÑEZ, 2006). 

Com o cenário cada vez mais favorável, o Brasil tem se consolidado como um 

grande produtor e exportador de alimentos orgânicos, possuindo mais de 15 mil 

propriedades produtoras e certificadas, sendo 75% delas pertencentes da agricultura 

familiar. (SEBRAE – NACIONAL, 2014).  

No Brasil, são produzidos mais de 30 tipos de alimentos de origem orgânica, e 

a figura abaixo mostra os principais estados produtores de AO e os seus respectivos 

produtos (DAROLT, 2007). 
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Quadro 2 - Os Principais Estados e produtos provenientes da Agricultura 

Orgânica 

 

Fonte: Darolt, 2007 

 

De contrapartida a todo esse cenário que vem se mostrando satisfatório para 

os diversos setores da agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 

aponta que a crescente de 20% na agricultura orgânica, mostra a instabilidade do 

setor, devido ao crescimento ser inferior à demanda pelos produtos, e pelo fato que 

70% de toda produção é destinada à exportação. (SEBRAE- NACIONAL, 2014). 

 

3. MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA  

É importante frisar que o presente estudo foi desenvolvido na UnB, que tem 

sua sede situada em Brasília, mais precisamente na Asa Norte- DF. A universidade 

possui 4 campus, sendo eles Campus Darcy Ribeiro (sede), Planaltina (Fup), Gama 

e Ceilândia.  

Desta forma o estudo irá identificar o perfil do consumidor de AO dentro da 

UnB, tendo como amostra os estudantes e servidores da Universidade de Brasília. E 

seu estudo terá a natureza qualitativa, por se tratar da identificação de um 

determinado grupo social e buscar resultados com maior relevância e maior 

confiabilidade (PORTELA, G. 2004).  
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Porém também será abordado à metodologia de pesquisa quantitativa, que 

segundo Gil (2008), tem como característica a pesquisa exploratória, com a 

finalidade de apontar as principais características podendo ser elas de certa 

população, fenômeno ou comparar semelhanças entre as variáveis.  

  A ferramenta utilizada para a coleta de dados foi o questionário, que 

segundo Amaro (2004, p.03) é um instrumento de cunho investigativo que busca 

colher informações de um grupo representativo dentro da população estudada. E 

para isso, colocam-se questões que permeiam o tema a ser estudado pelos 

investigadores.  

Ainda para Amaro (2004), a importância dos questionários está atrelada pela 

facilidade em colher dados de um elevado número de pessoas em um curto espaço 

de tempo. E suas questões podem abranger diversos temas como de natureza 

social, econômica, familiar, profissional e dentre outras, e ainda averiguar o nível de 

conhecimento ou de consciência de um acontecimento ou de um problema.  

3.1 População e Amostra 

A amostra deste trabalho ficou composta de 304 participantes, sendo alunos e 

servidores da Universidade de Brasília. A coleta de dados para o desenvolvimento 

do presente trabalho foi feita mediante aplicação de questionário individual, 

estruturado e aplicado via web e no preenchimento manual no formato papel e 

caneta, vale ressaltar que após a coleta dos questionários respondidos no formato 

manual, os dados foram todos computados juntamente com os questionários 

aplicados na plataforma web. 

Os dados coletados estão associados ao por que de se consumir alimentos 

orgânicos e quais são os fatores que motivam a aquisição desses alimentos. Para 

traçar um perfil desses consumidores o questionário dispôs de variáveis 

demográficas, tais como: gênero, faixa etária, grau de escolaridade, estado civil, 

renda, local onde reside, além de questões pertinentes à frequência de consumo e 

conhecimentos a respeito dos alimentos orgânicos.  

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A partir da plataforma online do Google Drive obteve-se a análise dos dados 

de 304 questionários respondidos e validados para a pesquisa. Desta forma a 
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pesquisa realizada mostrou que do total de entrevistados, 95,4% estudam na 

Universidade de Brasília, podendo estar na graduação, mestrado ou doutorado.  

 

Gráfico 1. Verificação da condição dos entrevistados   

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

No que tange o gênero da amostra 56,3% está representado pelo gênero 

feminino e 43,7% do gênero masculino. O que reafirma a visão de Almeida (2012), 

que até nos dias atuais a compra dos alimentos é de responsabilidade da mulher, 

apesar das constantes mudanças que ocorrem no mundo atual, pois os homens que 

se encontram presentes dentro de suas casas ainda exercessem o papel de 

provedor. 
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Gráfico 2. Gênero dos participantes  

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

A faixa etária dos entrevistados teve uma maior representatividade dos alunos 

entre 17 aos 24 anos, que representou 78,3% dos entrevistados, seguido pela faixa 

etária de 25 aos 30 anos, com uma porcentagem de 6,8%, e os de 31 aos 40 anos e 

41 aos 50 anos obtiveram a mesma porcentagem de 6,2% e os acima de 50 anos 

que são de apenas 2,5%. O que explica essa grande disparidade nas porcentagens 

é o ambiente no qual a pesquisa foi aplicada, pois se trata de uma universidade em 

que o seu público é fortemente representado por jovens com a faixa etária entre 17 

aos 24 anos. De acordo com os dados disponibilizados pela Secretaria de Educação 

Superior (Sesu), é possível ver que o quantitativo de jovens que ingressam dos 17 

aos 24 anos para a graduação é de 25,52% e tem se tornado cada vez mais 

frequentes. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO).   
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    Gráfico 3.  Percentual de idade dos entrevistados  

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

No que tange ao grau de escolaridade, notou-se que 56,8% dos entrevistados 

possuem nível superior e 29,9% apenas nível médio, já os que possuem pós-

graduado, especialização ou mestrado representaram 9,4% dos entrevistados, e 

com apenas 4% aqueles que possuem doutorado. 

 

       Gráfico 4. Indicador de grau escolar  

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 
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Com relação ao estado civil, tem-se 82,5% dos entrevistados como solteiros. 

Porcentagem que se justifica pela localidade onde as entrevistas foram aplicadas, o 

que já foi identificado anteriormente e apontado no gráfico 3. Os que marcaram 

casados vêm logo em seguida com 11,2% do total de entrevistados, seguido dos 

que possuem uma união estável que representam 4,3% e os divorciados com 

apenas 2%. É importante evidenciar que das 304 amostras computadas não houve 

nenhum entrevistado que tenha marcado a opção viúvo (a), o que exclui essa opção 

na descrição do gráfico abaixo.    

   

    Gráfico 5. Status civil dos entrevistados 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

No que se refere à renda familiar, cerca de 21,1% dos entrevistados tem uma 

renda superior a 10 mil reais, o que somou 62 pessoas num total de 304 

respondentes, a renda de 880 a 2.000 reais obteve 17,4%, seguidas pela renda de 

2.001 a 4.000 reais com 16,4% e 8.001 a 10.000 reais com 11,8%, as demais 

rendas obtiveram uma porcentagem menor que dez por cento, e apenas 6,6% dos 

entrevistados não informaram a renda. Dados esses que confirmam a teoria dos 

autores Matteucci e Verano (2005), que afirmam serem igualmente equiparados os 
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custos de produção dos alimentos convencionais e orgânicos, entretanto o volume 

de produção na agricultura orgânica é menor, o que reduz o número de pessoas que 

tenham acesso a esse tipo de alimento e desta forma contribua para a 

supervalorização desses produtos, que acabam sendo adquiridos em sua grande 

maioria por aqueles que possuem uma maior renda.   

 

Gráfico 6. Condições financeiras   

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

As localidades nas quais os entrevistados residem foram distribuídas entre as 

regiões administrativas do Distrito Federal. E observou-se na amostra que a região 

que obteve maior frequência como resposta foi a Asa Norte, com 18,9%, seguido do 

Guará com 8,4%, Taguatinga 7,8%, Águas Claras 6,8%, e as demais cidades estão 

distribuídas com uma menor porcentagem como aponta a tabela abaixo.  

 

 

Tabela 3- Disposição de residência dos entrevistados 

7. Qual Região Administrativa você reside? 

Região Administrativa Porcentagem (%) 

Águas Claras  6.8% 
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Asa Norte 18.9% 

Asa Sul 5.7% 

Brazlândia 1.4% 

Candangolândia 1% 

Ceilândia 2.7% 

Cruzeiro 1.7% 

Estrutural 0.3% 

Fercal 0.3% 

Gama 4.4% 

Guará 8.4% 

Itapoã 0.3% 

Jardim Botânico 1.4% 

Lago Norte 2.7% 

Lago Sul 3% 

Núcleo Bandeirante 1.4% 

Paranoá 2% 

Park Way 2.4% 

Planaltina 3.4% 

Recanto das Emas 1.7% 

Riacho Fundo I 1% 

Riacho Fundo II 1% 

Samambaia 1.7% 

Santa Maria 2.4% 

São Sebastião 1.4% 

SIA 0% 

Sobradinho I 4.7% 

Sobradinho II 1.7% 

Sudoeste/Octogonal 4.4% 

Taguatinga 7.8% 

Varjão 0.7% 
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                                Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Para fins de uma melhor compreensão a respeito do tema proposto no presente 

trabalho o gráfico abaixo mostra o que os entrevistados entendem como alimentos 

orgânicos. 

Gráfico 7. Percepção dos entrevistados do conceito de alimentos orgânicos  

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Conforme mostrado no gráfico acima, 78,5% dos entrevistados o que 

representa 236 pessoas num total de 304 consideram alimentos orgânicos como 

“alimentos produzidos sem a utilização de agrotóxicos”, a segunda opção mais 

selecionada teve 19,9% que retrata que os alimentos orgânicos são produzidos de 

forma a manter o equilíbrio e conservação do meio ambiente, e por fim as duas 

últimas opções tiveram pouca representatividade no seu número de respostas, 

sendo elas de 1,3% para a opção que coloca alimentos orgânicos como alimentos 

apenas embalados a vácuo e 0,3% para os que acreditam que AO sejam apenas 

alimentos que possuem maior valor agregado. 

Vicente Pires 0.7% 
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Devido a Universidade de Brasília ser o local de aplicação da pesquisa, foi 

necessário saber se as pessoas que estão frequentemente no local conseguem 

encontrar com facilidade algum tipo de alimento orgânico. E como apresenta o 

gráfico 8 a grande maioria representada por 70,8% respondeu não ter facilidade 

para encontrar AO na UnB, e apenas 29,2% dizem conseguir encontrar com 

facilidade. 

 

Gráfico 8. Facilidade para adquirir na Unb os alimentos orgânicos  

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Mesmo com o expressivo número de respondentes apresentado no gráfico 

anterior, que mostra a dificuldade de encontrar os alimentos de origem orgânica na 

UnB, é necessário quantificar a porcentagem daqueles que consomem algum tipo de 

alimento orgânico. Com isso no gráfico 9 foi possível observar que 64,4% dos 

entrevistados marcaram a opção que consomem algum alimento de origem 

orgânica, e de contrapartida 35,6% alegam não consumir nenhum tipo de alimento 

orgânico, e apenas 3 pessoas não marcaram nenhuma das duas alternativas. 
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Gráfico 9.  Percentual de consumidores de alimentos orgânicos  

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

O gráfico abaixo apresenta os principais motivos que levam as pessoas a não 

consumirem nenhum tipo de alimento orgânico, entretanto 55,9% das pessoas 

entrevistadas acreditam que os possíveis fatores tidos como negativos não 

influenciam na hora de adquirir esses alimentos. Porém dentre as opções 

disponibilizadas a que foi marcada com maior frequência pelos entrevistados com 

relação aos fatores negativos foi o preço elevado com 28,9%, seguido pela opção da 

falta de produtos, que obteve 8,9%, e logo em seguida com o mesmo percentual 

temos a pouca diversidade e o fator falta de confiança nos produtos orgânicos, 

ambos com 2,6%, e por fim a opção menos selecionada com apenas 1,1% que foi a 

aparência do alimento. Segundo Souza e Alcântara (2003), não existem no mercado 

de alimentos orgânicos um preço padronizado, ele varia amplamente de acordo com 

o estabelecimento comercial.     
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Gráfico 10. Fatores limitantes do consumo de produtos orgânicos  

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

No gráfico11 foi possível observar a frequência com que as pessoas 

consomem os alimentos orgânicos, e com 23,2% estão os que consomem de 2 a 3 

vezes por semana, já os entrevistados que dizem consumir diariamente algum tipo 

de alimento orgânico obtiveram 17,1%, e mesmo aqueles que marcaram as demais 

opções onde aponta uma menor frequência no consumo destes alimentos, houve 

uma significativa representatividade na pesquisa. E para os entrevistados que 

selecionaram a opção que se referente ao consumo de A.O apenas uma vez por 

semana obteve-se 15,0%, e para os que consomem de forma mais esporádica, ou 

seja, somente uma vez por mês alcançou-se 8,5%. Já aqueles que não consomem 

nenhum tipo de alimentos orgânicos somaram 36,2% na amostra. E mediante esses 

dados é pertinente expor a ideia de Souza (2003) que mostra que a busca por 

alimentos oriundos da produção sustentável tem se tornado uma tendência que vem 

se consolidando cada vez mais em âmbito mundial. 
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Gráfico 11. Frequência no consumo de alimentos orgânicos  

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Segundo (Neves et al., 2000), a busca por produtos de qualidade teve um 

crescimento constante desde a última década, e isso se deve à mudança de hábito 

do consumidor que passou a tratar o fator preocupação com a saúde pessoal e da 

família com muito mais importância. Com isso observou-se que a preocupação com 

a saúde foi à opção mais escolhida dentre os entrevistados com 51,4%, seguido 

pelo fator qualidade dos produtos que atingiu uma porcentagem de 27,4%, já as 

opções que tratam sobre a proteção com o meio ambiente e sobre o gosto próprio, 

obtiveram a mesma porcentagem que foi de 10,6%.  
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Gráfico 12. Fatores determinantes na escolha dos produtos orgânicos  

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

No gráfico seguinte foi possível observar que 21,1% dos entrevistados 

sempre consumiram algum tipo de produto orgânico, porém a pesquisa aponta que o 

número de pessoas que passaram a consumir A.O num período de menos de 1 ano 

até 4 anos tem aumentado significativamente, com isso é possível observar no 

gráfico abaixo que 13,8% relatam consumir a menos de 1 ano,  já aqueles que 

consomem num período de 1 a 2 anos chegaram a 10,7%, os que alegam consumir 

de 2 a 3 anos obtiveram uma porcentagem de 8,7%, e para aqueles que consomem 

a mais tempo sendo de 3 a 4 anos 7,4%. É importante ressaltar que apenas 1% 

marcou que consumiram algum produto de origem orgânica pela primeira vez.  
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Gráfico 13. Tempo de aquisição dos produtos orgânicos  

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Por fim, o alimento mais consumido pelos 220 entrevistados foi às verduras 

com 27,4%, seguido das frutas com 28,1%, e com um índice bem menor de 8,7% os 

legumes, já a opção “outros produtos” obteve 4,4%. Na amostra apenas 84 pessoas 

marcaram que não consomem alimentos orgânicos, o que representou 28,1%.  

 

Gráfico 14. Percentual dos alimentos orgânicos com maior consumo 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 
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5. CONCLUSÃO 

Um dos principais motivos que faz com que os alimentos orgânicos venham 

tendo tanta ascensão entre os consumidores é a ausência no uso de agrotóxicos em 

toda cadeia produtiva, e isso se reflete diretamente ao maior grau de exigência do 

consumidor que tem se preocupado cada vez mais com o que se tem consumido e 

com a sua própria saúde. 

Porém, devido os diversos entraves que são encontrados na produção dos 

alimentos orgânicos, a exemplo, o alto custo para se produzir esses alimentos, a alta 

burocracia em sua certificação e a pequena escala de produção se comparada à 

agricultura convencional, faz com que muitos produtores deixem de empreender 

nesse nicho de mercado. O que resulta na escassez desses produtos no mercado e 

em consequência o alto preço praticado em cima desses produtos. 

O perfil dos consumidores de alimentos orgânicos em sua grande maioria é 

composto por pessoas que possuem um maior grau de instrução/escolaridade e um 

maior poder aquisitivo. Padrão esse evidenciado, devido ao elevado preço dos 

alimentos orgânicos em geral.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observa-se que o consumo de alimentos orgânicos tem se tornado uma 

tendência cada vez maior na sociedade. E mediante a pesquisa realizada foi 

possível notar que apesar do preço alto, muitos jovens estão dispostos a pagar uma 

quantia mais elevada por um alimento mais saudável e que não degrade o meio 

ambiente. 

Tal motivação também pode ser explicada pelo grau de escolaridade dos 

entrevistados, que outros autores já mencionados no presente trabalho apontam a 

relação de quanto maior o grau de instrução maior será a preocupação com a saúde 

a curto e longo prazo e também com a biodiversidade. 

Pode-se notar que mesmo o mercado de alimentos orgânicos estando em 

grande ascensão, foi possível observar que a sua comercialização ainda esbarra em 

alguns entraves, como a pouca diversidade de produtos, fator esse apontado na 

pesquisa tanto por aqueles que consomem e os que não consomem (AO), outro 

ponto identificado foi o rápido perecimento dos alimentos, o que se justifica pela 

ausência de agrotóxicos em todo processo produtivo, e o preço elevado que foi o 

principal ponto abordado pelos entrevistados, motivo esse que acaba tornando-se 

um selecionador do público que na grande maioria das vezes é composto por 

pessoas com o poder aquisitivo mais elevado para se consumir o mesmo. 

Em síntese é necessário que haja um maior apoio por parte dos atores e dos 

próprios estudantes da UnB, para que os (AO) ganhem mais espaço dentro da 

Universidade, sendo mais comercializado nos restaurantes e lanchonetes 

espalhadas ao longo de toda instituição e que se aplique uma política de preço mais 

justa e acessível, tornando viável o consumo destes alimentos em todas as classes 

sociais existentes ali. 
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APÊNDICE 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE O PERFIL DO CONSUMIDOR DE ALIMENTOS 
ORGÂNICOS: 
 

1. Você estuda na universidade de Brasília? 
(  ) Sim 

(  ) Não 
 

2. Gênero: 
(  ) Feminino 

(  ) Masculino 
 

3. Faixa etária: 
(  ) 18 a 24 anos 

(  ) 25 a 30 anos 

(  ) 31 a 40 anos 

(  ) 41 a 50 anos  
(  ) Acima de 50 anos 

 

4. Grau de escolaridade: 
(  ) Nível médio 

(  ) Nível superior 
(  ) Especialista/pós-graduado/mestrado 

(  ) Doutorado 
 

5. Estado civil:  
( ) Solteiro  
( ) Casado  
( ) Viúvo  
( ) União estável  
( ) Divorciado 

 

6. Renda familiar:  
( ) Inferior A R$ 880  
( ) De R$ 880 a R$ 2.000  
( ) De R$ 2.001 A R$ 4.000  
( ) De R$ 4.001 A R$ 5.500  
( ) De R$ 5.501 A R$ 6.500  
( ) De R$ 6.501 A R$ 8.000  
( ) De R$ 8.001 A R$ 10.000 

( ) Acima De R$ 10.000  
( ) Não Informou 

 

7. Qual região administrativa você reside? 
( ) Águas Claras 

( ) Asa Norte 

( ) Asa Sul 
( ) Brazlândia 

( ) Candangolândia 
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( ) Ceilândia 

( ) Cruzeiro 

( ) Estrutural 
( ) Fercal 
( ) Gama 

( ) Guará 

( ) Itapoã 

( ) Jardim Botânico 

( ) Lago Norte 

( ) Lago Sul 
( ) Núcleo Bandeirante 

( ) Paranoá 

( ) Park Way 

( ) Planaltina 

( ) Recanto das Emas 

( ) Riacho Fundo I 
( ) Riacho Fundo II 
( ) Samambaia  
( ) Santa Maria  
( ) São Sebastião 

( ) Sia 

( ) Sobradinho I 
( ) Sobradinho II 
( ) Sudoeste/Octogonal 
( ) Taguatinga 

( ) Varjão 

( ) Vicente Pires 
 

8. Para você o que são Alimentos Orgânicos? 
( ) São alimentos embalados a vácuo 

( ) São alimentos produzidos sem a utilização de agrotóxicos 

( ) São alimentos produzidos de forma a manter um equilíbrio na conservação do 
meio ambiente 

( ) São alimentos que apenas possuem um maior valor agregado  
 

9. Você tem facilidade para encontrar Alimentos Orgânicos na UNB? 
( ) Sim 

( ) Não 
 

10. Você consome algum tipo de Alimento Orgânico? 
( ) Sim 

( ) Não 
 

11. Se “Não”, o que leva você à não consumir produtos orgânicos? 
( ) Pouca diversidade  
( ) Falta de produtos  
( ) Preço elevado  
( ) Aparência do Alimento 

( ) Não acredito na qualidade dos produtos orgânicos 

( ) Não se aplica 
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12. Se “Sim”, com que frequência você consome? 
( ) Diariamente 

( ) 1 vez por semana 

( ) 2 a 3 vezes por semana 

( ) 1 vez por mês 

( ) Não se aplica 
 

13. Que razões levam/levaria você a preferir produtos orgânicos? 

( ) Preocupação com a saúde 

( ) Proteção com o Meio Ambiente 

( ) Qualidade dos produtos 

( ) Gosto Próprio 
 

 14. Há quanto tempo você compra produtos orgânicos? 

( ) Primeira vez 

( ) Menos de 1 ano 

( ) De 1 a 2 anos 

( ) De 2 a 3 anos 

( ) De 3 a 4 anos 

( ) Sempre consumiu 

( ) Não se aplica 
 

 15. Qual tipo de Alimento Orgânico você mais consome? 

( ) Não consumo Alimentos Orgânicos 

( ) Frutas 

( ) Verduras 

( ) Legumes 

( ) Outros 

 

 

 


