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Resumo
As microverdes se tornaram uma tendência e notou-se que poucas redes de supermercados oferecem essas hortaliças.
Assim, o intuito deste trabalho foi avaliar o estado atual da oferta de hortaliças microverdes. Na pesquisa realizada, os
supermercados estavam distribuídos na maioria das zonas da cidade, sendo que 56,25% estão localizados na zona centrosul e os demais distribuídos nas zonas centro-oeste (6,25%), norte (6,25%), leste (6,25%) e oeste (25,00%). A rúcula e o
rabanete são as mais frequentemente ofertadas, enquanto o coentro é a menos comercializada. Por fim, a falta de
produtores deste tipo de hortaliças na região, também aparenta ser um fator importante para a baixa oferta de microverdes
em Manaus.
Palavras-chave: Hortaliças jovens. Mercado de hortaliças. Hortaliças no varejo.

Abstract
Microgreens became a trend and it was noticed that few supermarket chains offer these vegetables. Thus, the aim of this
work was to evaluate the current state of supply of microgreen vegetables. In the research carried out, supermarkets were
distributed in most areas of the city, with 56.25% located in the central-south area and the others distributed in the centralwest areas (6.25%), north (6.25%), east (6.25%) and west (25.00%). The arugula and radish are the most frequently
offered, while coriander is the least commercialized. Finally, the lack of producers of this type of vegetables in the region
also appears to be an important factor for the low supply of microgreens in Manaus.
Keywords: Young vegetables. Vegetable market. Retail vegetables.
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Introdução
Microverdes são hortaliças jovens, que ganharam popularidade nos últimos anos como uma
nova tendência na culinária mundial. Geralmente, as plantas têm cerca de 2,5 a 7,6 cm de altura,
sendo colhidas entre 7 e 14 dias após a germinação, dependendo da espécie, quando as folhas
cotiledonares estão totalmente expandidas (XIAO et al., 2012). Além de suas características visuais
atrativas, como tamanho reduzido e cores vivas, possuem textura macia e sabor mais intenso (EBERT,
2012), influenciando a aceitação e a intenção de compra pelos consumidores (XIAO et al., 2015).
As microverdes podem ser produzidas de forma rápida, fácil e econômica, devido à
necessidade de equipamentos simples e de poucos insumos hortícolas (GALIENI et al., 2020).
Apresentam ciclos curtos de crescimento, baixa taxa de fixação de biomassa, alto índice de colheita
e alta eficiência de colheita por unidade de área, tempo e volume (NIROULA et al., 2021). Em
decorrência do elevado valor de mercado, se tornou um investimento atrativo aos produtores em
sistemas de estufa, fazendas urbanas e periurbanas (KYRIACOU et al., 2016), bem como em escala
doméstica por ser um alimento funcional (KYRIACOU et al., 2017).
Apesar de seus diversos benefícios nutricionais, as hortaliças microverdes têm problemas na
conservação e na durabilidade pós-colheita, devido ao elevado teor de água e à sensibilidade ao
manuseio, sendo suscetíveis à murcha e à senescência precoce (BEZERRA et al., 2022). A rápida
deterioração da qualidade, que ocorre logo após a colheita, representa uma grande limitação à
expansão de mercados, pois eleva o preço de comercialização e dificulta a venda para mercados
distantes dos locais de produção (TURNER et al., 2020). Desse modo, a produção local pode se
mostrar vantajosa, em virtude da proximidade do mercado consumidor e a restrição de concorrência
com produtos oriundos de outros mercados. Mesmo porque, segundo Masulo (2019), tem se
verificado significativas modificações no padrão alimentar dos brasileiros, no que diz respeito ao
consumo de alimentos locais e regionais.
O mercado de horticultura tem ganhado espaço por sua alta demanda e por se adequar a
diferentes técnicas de produção. Assim, os consumidores têm aumentado as suas expectativas quanto
às novidades em produtos e diminuído a sua fidelidade às marcas, tornando o mercado de alimentos
muito mais competitivo e encurtando o ciclo de vida dos produtos lançados (WILLE et al., 2004). Na
cidade de Manaus, Amazonas, poucas redes de supermercados oferecem hortaliças do tipo
microverdes, devido a fatores como preço mais elevado e desconhecimento por parte dos clientes.
Diante disso, objetivou-se avaliar o estado atual da oferta de microverdes na cidade de Manaus,
Amazonas.
Material e métodos
A pesquisa foi realizada em Manaus, Estado do Amazonas, no mês de março e abril de 2022,
buscando levantar dados qualitativos e quantitativos sobre a comercialização de hortaliças
microverdes na cidade, por meio de visitas em supermercados.
A pesquisa foi exploratória, que é desenvolvida com o objetivo de proporcionar visão geral,
do tipo aproximativo, acerca de determinado fato, quando o tema escolhido é pouco explorado e
torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis (GIL, 2008).
O universo foi formado pelas redes de supermercados varejista da cidade. A amostragem foi
estratificada, que é caracterizada pela seleção de uma amostra de cada subgrupo da população
considerada (GIL, 2008). Desse modo, foram considerados quatro subgrupos, correspondendo às
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quatro principais redes de supermercados varejista da cidade, sendo que as amostras de cada subgrupo
foram quatro lojas consideradas empório ou hipermercado.
Os instrumentos metodológicos consistiram em observação direta com anotação em diário de
campo, registros fotográficos (com anuência dos gerentes dos estabelecimentos) e aplicação de
formulário de entrevista estruturada aos gerentes de FLV (frutas, legumes e verduras) de cada
estabelecimento. A participação foi espontânea e sem a necessidade de submissão ao Comitê de Ética,
“uma vez que a pesquisa objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem espontânea e
contingencialmente na prática profissional, e não revelará dados que possam identificar os sujeitos”,
conforme item VII, do parágrafo único do artigo 1º da Resolução Nº 510, de 07 de abril de 2016
(CNS, 2016).
Os dados qualitativos foram descritos ou foram transformados em dados quantificáveis, na
tentativa de se assegurar a exatidão no plano dos resultados (RICHARDSON, 1999). Após a
tabulação, os dados foram submetidos à análise estatística descritiva.
Resultados e discussão
Na pesquisa realizada, os supermercados estão distribuídos na maioria das zonas da cidade,
sendo 56,25% localizados na zona centro-sul e os demais distribuídos nas zonas centro-oeste (6,25%),
norte (6,25%), leste (6,25%) e oeste (25,00%). Entretanto, apenas 12,50% comercializam
microverdes, sendo pertencentes à mesma rede e utilizando o mesmo fornecedor. As microverdes
ainda são novidades no Brasil, seja para os consumidores quanto para os produtores (BEZERRA et
al., 2022).
Por outro lado, 87,50% dos supermercados não comercializam microverdes, embora 7,14% já
tenham trabalhado com esses produtos hortícolas. Os motivos para não ofertarem em seus
estabelecimentos foram: 14, 28% dos gerentes entrevistados desconhecem o que seriam hortaliças
microverdes; 71,42% afirmaram não possuir demanda para esses produtos; 7,14% já ofertaram e não
comercializam mais devido ao preço elevado; e 7,14% não comercializam por conta de problemas
com fornecedores. O valor elevado é considerado um entrave à comercialização, visto que a qualidade
e o preço de hortaliças são importantes fatores que interferem diretamente na aceitação comercial
pelos consumidores (AMORIM et al., 2017).
Nos estabelecimentos que comercializam microverdes atualmente na cidade, foram listadas
15 espécies que podem ser ofertadas: agrião, alface, beterraba, cebola, cenoura, coentro, couve,
ervilha, girassol, manjericão, mostarda, rabanete, repolho, rúcula e salsa. Destas, a rúcula e o rabanete
são as mais frequentemente ofertadas, enquanto o coentro é a menos comercializada. A pequena
variedade de hortaliça microverdes comercializadas pode influenciar no crescimento da demanda,
pois muito consumidores podem não ter preferência pelos produtos disponibilizados atualmente. No
mundo, as espécies mais exploradas de microverdes são pertencentes às famílias Brassicaceae,
Asteraceae, Chenopodiaceae, Lamiaceae, Apiaceae, Amarillydaceae, Amaranthceae e Cucurbitaceae
(KYRIACOU et al., 2016), com destaque para brócolis, couve, rabanete e rúcula da família
Brassicaceae (DI BELLA et al., 2021).
O fornecimento das hortaliças microverdes aos supermercados de Manaus ocorre em dias
úteis, no horário da manhã. Como há somente um fornecedor local para ambos os supermercados, a
entrega geralmente é realizada no mesmo dia, sendo atualmente nas quintas-feiras, favorecendo, com
isso, a logística do fornecedor. Em alguns casos, o baixo consumo de frutas e hortalicas pelos
brasileiros pode ter várias causas, dentre elas a logística de comercialização (AMORIM et al., 2017).
37

Rev. Agr. Acad., v. 5, n. 4, Jul/Ago (2022)
Nos estabelecimentos visitados em Manaus, as hortaliças microverdes são transportadas
normalmente em carro de passeio, visto que a quantidade fornecida é pequena, e o espaço necessário
para o transporte neste tipo de veículo é satisfatório. No entanto, o sucesso na manutenção do frescor
das hortaliças depende do cuidado no manuseio durante a colheita, transporte, embalagem,
comercialização e armazenamento (GUIMARÃES et al., 2019).
As hortaliças microverdes são transportadas até os supermercados ainda no substrato de
desenvolvimento. Quando chegam nos supermercados, as hortaliças microverdes são cortadas na
região do coleto e as partes aéreas são acondicionadas em embalagens transparentes de polietileno
tereftalato (PET), tipo cumbuca com tampa, afim de garantir a padronização das quantidades por
embalagem (45 g, em média). As embalagens, a seguir, são dispostas em expositores refrigerados na
área dos FLV dos estabelecimentos. Como são plantas jovens e tenras, colhidas por corte dos caules,
são altamente suscetíveis à desidratação e deterioração da qualidade. Por isso, a refrigeração e a
embalagem são essenciais à manutenção da qualidade (TURNER et al., 2020).
As embalagens possuem informações básicas sobre os produtos, embora a discriminação do
tipo de produto seja incorreta (brotos). Apesar das microverdes serem popularmente conhecidas como
“brotos”, no Brasil, elas não podem ser classificadas desse modo (FREITAS, 2020), pois brotos são
plântulas colhidas em torno de cinco dias após a germinação.
A quantidade total comercializada semanalmente nos supermercados visitados é em média de
5,4 kg, distribuidos entre rúcula, rabanete e coentro, geralmente. Como a quantidade comercializada
é pequena, as hortaliças microverdes recebem mais cuidados do fornecedor, não havendo reclamações
por parte dos clientes intermediários (supermercados) e clientes finais (consumidores) acerca da
qualidade das mesmas.
Levando em conta a quantidade total comercializada nos estabelecimentos de Manaus, as
perdas são de aproximadamente 3,7%. Essas ocorrências são consideradas normais, pois são devidas
à deterioração natural das microverdes pelo tempo de prateleira. No entanto, segundo os gerentes de
FLV entrevistados, a conservação não é um entrave à comercialização dessas hortaliças, uma vez que
o tempo de vida útil é de duas a três semanas, sendo consideravelmente maior quando comparado ao
de outros produtos hortícolas. Ainda, o coentro contribui com a maior parte das perdas semanais,
provavelmente porque os consumidores preferem adquirir os maços convencionais dessa hortaliça,
que é muito popular e tradicionalmente usada na culinária local. A qualidade pós-colheita e vida útil
de microverdes podem ser afetadas pela temperatura de armazenamento, filme de embalagem e
tratamento de lavagem com cloro (BEZERRA et al., 2022).
Percebe-se a necessidade de ações de marketing para divulgar os benefícios nutricionais e as
possibilidades de usos culinários de hortaliças microverdes em Manaus. Mesmo nas zonas
consideradas nobres da cidade, não há oferta deste tipo de hortaliças, demonstrando que há uma
dificuldade de acesso e de conhecimento das microverdes por parte dos consumidores locais. Além
disso, em zonas que concentram outros tipos de público, não houve nem tentativas de vendas pelos
supermercados. No entanto, a produção comercial e o marketing são limitados pelo curto prazo de
validade associado à rápida deterioração da qualidade dos produtos (KOU et al., 2014).
Por fim, a falta de produtores deste tipo de hortaliças na região, também aparenta ser um fator
importante para a baixa oferta de microverdes em Manaus. Levando em conta o tempo reduzido entre
semeadura e colheita, e não haver necessidade de uso de agrotóxicos, as hortaliças microverdes
poderiam ser uma alternativa para produtores locais explorarem novos nichos de mercado.
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Conclusões
A oferta de hortaliças microverdes em Manaus é baixa e pouco diversificada. A baixa
demanda desses produtos na cidade parece ser decorrente da falta de conhecimento dos consumidores
sobre microverdes e do preço elevado que elas atingem no mercado. O aumento e a variedade na
oferta, com ampliação de produtores desse tipo de hortaliças, bem como a implementação de ações
de marketing sobre os benefícios nutricionais e possibilidades de uso culinário, pode favorecer a
aceitação e a demanda de hortaliças microverdes no mercado local.
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