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Resumo 

Apesar da escassez de informações sobre o setor de alimentos orgânicos, o 

mercado internacional está em expansão e o seu reconhecimento tem sido cada vez 

maior, a demanda por alimentos orgânicos passa a ser de grande relevância, pois 

muitos consumidores ao redor do mundo buscam por alimentos sem insumos 

químicos, que não degradem o meio ambiente e que não representem riscos à 

saúde. Neste artigo buscou-se compreender e analisar melhor a questão da 

exportação brasileira de alimentos orgânicos e as relações comerciais estabelecidas 

com a União Europeia, um dos principais destinos da produção orgânica nacional. 
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Introdução 

Desde o início das atividades de exportação brasileira o grande destaque eram os 

produtos agrícolas. Tais produtos continuam mantendo grandes volumes de 

exportação atualmente e isso se deve, principalmente, à grande extensão de terras 

cultiváveis e produtivas, e às condições climáticas que favorecem uma produção 

agrícola bem diversificada (ALMEIDA, 1998). Para uma melhor qualidade de vida, 

cada vez mais pessoas estão buscando alimentos saudáveis para comporem sua 

alimentação.  

Seguindo esta tendência, surge o mercado de produtos orgânicos que está em 

ascensão mundial. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

alimentos orgânicos “são produtos de origem vegetal ou animal que estão livres de 

agrotóxicos ou qualquer outro tipo de produtos químicos” (Mapa, 2007, p.13). Assim, 

o cultivo dos alimentos orgânicos visa manejar, de forma equilibrada, o solo e os 

demais recursos naturais como água, vegetais, animais, macro e microrganismos 

etc.  

Com o reconhecimento e a inserção da agricultura orgânica no mercado mundial, o 

setor de exportação brasileira observou a crescente necessidade de desenvolver 

técnicas mais eficientes de cultivo e fomentar o comércio internacional de orgânicos. 

O Brasil tem tomado medidas para alavancar o cultivo orgânico e sustentável, e 

possui potencial para tornar-se um dos lideres em produção e exportação da 

agricultura orgânica. 

 



Objetivo Geral 

 Ampliar e analisar a temática da agricultura orgânica no contexto da exportação 

brasileira com foco nas relações comerciais Brasil-União Europeia. 

 

Metodologia 

Para alcançar o objetivo proposto no artigo, utilizou-se de pesquisas bibliográficas e 

o levantamento de dados junto a diversas fontes como órgãos estatais, livros, artigos 

científicos e jornalísticos. O estudo tem abordagem descritiva na interpretação dos 

dados e objetivo exploratório, pois visou ampliar o conhecimento sobre o tema, 

ainda pouco explorado.  

 

Desenvolvimento 

A história da agricultura orgânica mundial pode ser dividida em dois períodos: o pré 

e o pós Segunda Guerra Mundial. Neste mesmo período, pesquisas sobre a seleção 

de melhores sementes e avanços na área genética passam a fazer parte do 

cotidiano agrícola mundial permitindo uma maior propagação dos cultivos. Entre 

Entre 1905 e 1924, o botânico inglês Albert Howard – também conhecido como o pai 

da agricultura orgânica, concluiu que a forma de cultivo sem o uso de agrotóxicos 

era superior àquela em ascensão na época. Segundo Paull (2006) a partir do século 

XX começou se a questionar as formas de manejo da agricultura convencional e 

suas agressões ao meio ambiente. Em 1972 cria-se o International Federation of 

Agricuture Moviments (IFOAM), instituição responsável por ampla divulgação e troca 

de informação sobre princípios e práticas do cultivo de orgânicos. No mesmo 

período, ganhava força a vertente defensora de um cultivo menos agressivo e na 

década de 70 começaram a se difundir os princípios da agricultura orgânica no 

Brasil. Atualmente, as pesquisas mais precisas sobre o setor são fornecidas pela 

própria IFOAM e de acordo com seu trabalho mais recente The World of Organic 

Agriculture – Statistics & Emerging Trends 2010 as maiores área de cultivo orgânico 

encontram-se na Oceania (12.1 milhões em hectares), seguido pela Europa (10.1 

milhões em hectares) e América Latina (8.4 milhões em hectares). Segundo dados 

de 2010, a Europa possui um crescimento constante de terra orgânica ao longo dos 

anos e já detém cerca de um quarto de terras agrícolas orgânicos do mundo. De 

acordo com Paull (2011), a produção orgânica brasileira exportável, ou seja, 

certificada, é bastante diversificada. O Ministério do Desenvolvimento Agrário 



lançou, em 2001, o Programa de Promoção de Exportação de Produtos Orgânicos 

da Reforma Agrária e da Agricultura Familiar. Esse Programa contou com diversos 

recursos financeiros e teve como objetivo promover a exportação de produtos 

orgânicos e naturais produzidos por agricultores familiares e por assentados da 

reforma agrária. Os mercados europeu e americano foram os alvos do Programa, 

que teve metade dos recursos alocados pela Agência de Promoção de Exportações 

– Apex – e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. CAMPANHOLA E 

VALARINI (2001).  

 

Resultados preliminares 

O cenário econômico brasileiro aponta que o mercado de orgânicos vem crescendo 

de forma significativa, seguindo a tendência dos consumidores em busca de 

produtos saudáveis, com qualidade e seguros. A importância dos produtos orgânicos 

se dá não somente pela qualidade que apresentam, mas também por ser um nicho 

com muito potencial para a economia e exportação brasileira. 
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