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RESUMO 12 
No Brasil, o uso inadequado de agrotóxicos no cultivo de hortaliças é um grande problema com 13 

impactos negativos sobre: ambiente, inocuidade e qualidade do produto (ANVISA, 2014) e 14 

saúde de agricultores e consumidores (ALMEIDA et al., 2009; PEDLOWSKI et al., 2012). 15 

Assim, é crescente a demanda do consumidor pelo consumo de alimentos isentos de agrotóxicos, 16 

produzidos em sistema orgânico e/ou agroecológico. Avaliou-se o acesso ao consumo de 17 

hortaliças produzidas em diferentes sistemas de produção no município de Viçosa-MG. 18 

Realizou-se pesquisa descritiva direta e estruturada, entre julho e agosto de 2015 em 11 19 

supermercados da área central de Viçosa-MG e na Feira Livre. Entrevistaram-se, gerentes e 20 

consumidores com renda média de três salários mínimos, empregando-se questionários 21 

semiestruturados. Observou-se que as hortaliças comercializadas são de origem orgânica, 22 

agroecológica e convencional. Entretanto, os produtos agroecológicos e convencionais são 23 

comercializados sem identificação de origem o que é um direito do consumidor. Embora a 24 

maioria dos consumidores (90%) tenha manifestado preferência pelo consumo de produtos 25 

orgânicos, foi relatado como entrave o alto custo e comprometimento do orçamento. Desta 26 

forma, optam pelo consumo de hortaliças produzidas em sistema convencional, situação que 27 

pode expor o consumidor a riscos de intoxicações com agrotóxicos, se usados de forma 28 

inapropriada. Conforme relatos dos gerentes dos mercados, as hortaliças orgânicas são 29 

adquiridas por consumidores de maior poder aquisitivo e as estratégias do setor varejista para 30 

atrair o consumidor são a alegação da ausência de resíduos de agrotóxicos e a presença do selo 31 

de certificação orgânica. Conclui-se pela necessidade de criação de selos para identificação das 32 

hortaliças produzidas em sistemas agroecológico e convencional, como já existente para os 33 

produtos orgânicos com foco na promoção do acesso da população, principalmente a de baixa 34 

renda, ao consumo de hortaliças sem resíduos agrotóxicos e de menor custo. 35 

PALAVRAS-CHAVE: Acesso do consumidor, sistema de produção de hortaliças, selo de 36 

origem.  37 
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