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Introdução

A agroecologia é uma ciência surgida na década de 
1970, para servir de fomento teórico as crescentes 
alternativas agrícolas, distintas da agricultura 
convencional, que levam em consideração a busca do 
entendimento sobre o funcionamento de 
agroecossistemas complexos, bem como as diferentes 
interações presentes nestes, tendo como princípio a 
conservação e a ampliação da biodiversidade dos 
sistemas agrícolas, como base para produzir auto-
regulação e, conseqüentemente, sustentabilidade.
Caporal e Costabeber (2004)[1], à colocam como “a 
ciência para o futuro sustentável”.
   O Centro Internacional de Comércio (ITC) estima 
que o mercado de orgânicos movimentou em 1997 
valores próximos a US$ 10 bilhões, fazendo-se a partir 
daí previsões de US$ 13 bilhões para 1998. Um 
trabalho organizado pela IFOAM prevê, com base nos 
números do ITC, um movimento de US$ 20 bilhões em 
2000. (ORMOND et all, 2002 p. 10)[2].

Como proposta de alternativa a agricultura familiar 
convencional da microrregião do Pajeú pernambucano, 
diversas ONGs locais começaram a difundir junto aos 
agricultures, o sistema de produção agroecológico, por 
volta de 1998, visando produtos que contribuem para o 
restabelecimento ecológico, uma alimentação saudável 
e acima de tudo, agregam valor aos produtos 
comercializados com o titulo de orgânicos. Com a 
crescente adesão de produtores a essa idéia, surge a 
necessidade de eliminar atravessadores e criar relações 
sociais diretas entre consumidor e produtor, 
assegurando a procedência dos produtos, a partir feira 
agroecológica de Serra Talhada.

O município de Serra Talhada encontra-se na 
Mesorregião do Sertão Pernambucano, microrregião do 
Pajeú, sendo considerado pelo IBGE o pólo econômico 
da região. Com uma população estimada em 80.294 
habitantes (IBGE/2009)[3]. 

Este trabalho tem por objetivo avaliar o potencial do 
mercado de produtos orgânicos no município de Serra 
Talhada.

Material e métodos

Para a realização deste trabalho utilizou-se uma 
metodologia baseada na pesquisa exploratória que, 

segundo Branchi (2002, p.36)[4] “é utilizada quando se 
procura descobrir proposições novas sobre determinado 
tema sobre o qual não se tem muitas informações”,
considerando esta conceituação, no que se refere a 
metodologia, a presente pesquisa classifica-se como 
exploratória.

Em primeiro lugar este estudo baseou-se em dados 
secundários utilizando-se de análises bibliográficas sobre 
agricultura e desenvolvimento sustentável, para melhor 
compreendermos as premissas da agricultura orgânica. 
Através de livros e trabalhos acadêmicos de autores 
nacionais, procuramos entender, visitando teóricos 
renomados, sobre o percurso da agricultura no mundo e as 
razões pelas quais determinados grupos de cientistas e 
estudiosos clamam por uma outra agricultura, diferente da 
convencional.    
  Desta forma, a coleta de dados se deu através de 
entrevistas e dados disponibilizados por uma das ONGs 
idealizadoras da feira agroecológica. As entrevistas foram 
realizadas com 22 agricultores durante a realização da feira 
que ocorre todos os sábados das 6h às 11h na Praça Sergio 
Magalhães, centro da cidade de Serra Talhada. Durante 
estas foram elencados os produtos comercializados, local 
de origem dos produtores, tempo de participação na feira e 
a renda liquida mensal gerada pela atividade.

Dados complementares foram fornecidos pelo CECOR, 
uma ONG que junto com Centro Sabiá e ADESSU, foi 
incentivadora da comercialização de produtos 
agroecológicos, a partir de 09 de junho de 2000, data da 
primeira feira agroecológica de Serra Talhada. Para 
controle e avaliação da ONG, são preenchidos, pelas 
famílias planilhas com dados sobre produção das quais nos 
foram disponibilizadas referentes ao ano de 2008.

A análise dos dados se deu através do uso de média 
aritmética simples.

Resultados e discussões

Atualmente as 22 famílias escoam a sua produção 
diretamente os consumidores, eliminando os 
atravessadores, e gerando um vinculo de amizade, respeito 
e confiabilidade entre os feirantes e consumidores. 
Conforme relatado pelos próprios não existe competição 
desleal como se observa em outras feiras livres na cidade, 
da qual alguns deles já participaram. E mesmo com um 
preço um pouco mais elevado que de produtos oriundos de 



agricultura convencional e com um aspecto visual não 
adequado ao padrão do mercado, devido o não uso de 
agroquímico e a convivência com pragas e doenças é 
crescente a procura destes produtos. Conforme relato
de um produtor que trabalha há 11 anos com 
agroecologia e a 9 anos participa da feira, “ Meus 
clientes são fieis, todos os sábados me compram, e 
fazem propaganda de meus produtos, eles sempre 
acabam antes mesmo da feira terminar”.

Cem porcento das famílias envolvidas na feira são de 
agricultura familiar e em média cultivam os seus 
produtos em propriedades de 2 hectares, localizadas em 
três municípios: Santa Cruz da Baixa Verde, Serra 
Talhada e Triunfo. E 70% dos agricultores participam 
da feira há mais de 5 anos, o que mostra que é uma 
iniciativa que deu certo e tem tudo para expandir ainda 
mais.

O leque de produtos comercializados é enorme e 
bastante diversificado, vide figura 1C, constando de 
152 produtos, divididos em categorias, conforme tabela 
1. Dentre as categorias merecem destaque os produtos 
beneficiados, que representam 35% do total 
comercializado. Além disso, 25% do total é 
representado pelas hortaliças, sendo esta o produto 
mais vendido e que possui a maior demanda na feira.

Analisando os registros preenchidos mensalmente 
pelos agricultores sobre produtos, quantidades, valor 
arrecadado e custos de produção em 2008, observa-se 
uma estabilidade nos custos durante todos os meses do 
ano e um aumento na renda das famílias ao longo dos 
meses, gerando uma média mensal de 
aproximadamente R$ 500,00, gráfico 1, principalmente 
pelo aumento da quantidade compradores, figura 1A e 
1B, que em janeiro/2008 encontrava-se em torno de 
400 pessoas/ semana saltando para cerca de 800 
pessoas/ semana. Ressalta-se que alguns agricultores 
deixaram de preencher os registros durante meses de 
setembro-dezembro por motivos superiores, o que 
influencia diretamente na renda liquida mensal média 

das famílias, mascarando os dados.
No mais, acredita-se, que pela estabilidade do fluxo de 

comercialização, demanda dos clientes e tendência do 
mercado, a atividade agroecológica na região tenda a ser 
incrementada ainda mais com a inclusão de novos 
agricultores, a conquista de mais consumidores e o aumento 
da área de comercialização com, inclusive, a criação de 
novos espaços de comercialização.
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Tabela 1. Número de produtos comercializados na feira 

agroecologica de Serra Talhada no ano de 2008-2009 por 

categoria.

CATEGORIA
NÚMERO DE 
PRODUTOS

Beneficiados 53

Verduras e Hortaliças 37

Frutas 28

Ervas e plantas 
medicinais 13

Grãos 11

Produto animal 9

Total 152

Gráfico 1. Renda liquida média em reais dos agricultores da 

feira agroecologica de Serra Talhada no ano de 

2008
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Figura 1. Fotos da ferira agroecologica de Serra Talhada em 2008 cedidas pelo CECOR. Fig. 1A e 1B consumidores comprando os 
produtos da feira. Fig. 1C diversidade de alguns produtos comercializados.
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