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A agricultura orgânica ainda é pouco adotada nas propriedades rurais do país. Apenas 1,8% do 
total de produtores brasileiros usam tal técnica. Os ramos mais frequentes nesse setor foram a 
pecuária e criação de outros animais (41,7%) e a produção das lavouras temporárias (33,5%). 
A maior parte dos produtos, no entanto, é voltada à exportação (60%), especialmente para o 
Japão, os Estados Unidos e a União Europeia, além de mais 30 países. 

As informações constam do Censo Agropecuário 2006, divulgado hoje (30) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Trata-se de um estudo que traça o perfil da 
atividade no país, desenvolvida em 5,2 milhões de unidades rurais, incluindo entre outros 
dados aqueles sobre produtores, estrutura fundiária, técnicas utilizadas e pessoal ocupado. 

Segundo o documento do IBGE, entre os principais produtos orgânicos que seguem para o 
mercado externo são produtos in natura e processados da soja, açúcar e arroz (com origem na 
lavoura temporária), além do café e do cacau (com origem na lavoura permanente), e os 
provenientes da pecuária e da criação de pequenos animais (carnes, leite e derivados do mel) 
e do extrativismo (principalmente palmito).  

No mercado nacional, o estudo mostra que a agricultura orgânica está presente de forma mais 
intensa no ramo da horticultura/floricultura (4,5%), que inclui a produção de frutas, verduras e 
legumes. Esses itens, conforme destaca o documento, têm peso significativo no mercado 
interno e são comercializados em diferentes pontos de venda nas grandes metrópoles, como 
redes de economia solidária entre produtores e consumidores e feiras livres locais.  

O levantamento traz ainda informações sobre o perfil do agricultor que se dedica a essa 
prática. Na maior parte dos casos, trata-se do proprietário das terras exploradas (77,3%) – 
quatro em cada dez têm o ensino fundamental incompleto (41,6%) e dois em cada dez não 
sabem ler nem escrever. Além disso, mais da metade deles não participa de qualquer 
organização social (54,0%), mas entre os que têm vínculo organizacional, 36,6% são ligados a 
associações, sindicatos e outras entidades.  

Segundo os técnicos do IBGE, esse cenário indica um resultado relevante ante os organizados 
em cooperativas, que representam apenas 5,9% dos agricultores dedicados à agricultura 
orgânica. 
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