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Introdução

O modelo de desenvolvimento capitalista no campo, 
motivado pela lógica cartesiana de crescimento 
econômico, substituiu uma visão orgânica e viva da 
produção por um modelo mecanicista, concentrador de 
capitais e de um alto grau de especialização de mão-de-
obra, conhecido por Revolução Verde.

No entanto, o mercado agrícola mundial vem 
rejeitando o modelo de produção baseado na
agricultura convencional, havendo hoje uma 
necessidade real de mudanças no sistema de produção 
de alimentos [1].

A agricultura convencional visa, acima de tudo, a 
produção, deixando em segundo plano a preocupação 
com a conservação do meio ambiente e a qualidade 
nutricional dos alimentos. 

Os sistemas convencionais de produção de hortaliças 
envolvem, de modo geral, aplicação intensa de 
agrotóxicos, que são usados indiscriminadamente, com 
aplicações intensivas de inseticidas e/ou fungicidas, em 
caráter preventivo e em doses excessivas, com a 
preocupação única e exclusiva de garantir a produção 
das culturas, não importando as conseqüências para o 
aplicador (de modo geral desprotegido), e muito menos 
para o consumidor [2].
   Por outro lado, o produto orgânico é cultivado sem o 
uso de adubos químicos ou agrotóxicos. É um produto 
limpo, saudável, que provém de um sistema de cultivo 
que observa as leis da natureza e todo o manejo 
agrícola está baseado no respeito ao meio ambiente e 
na preservação dos recursos naturais.

A agroecologia representa na prática o modelo 
viável de produção animal e vegetal, baseado em 
tecnologias que atendem aos princípios de 
produtividade, rentabilidade e qualidade de produto, 
além de considerar os aspectos sócio–ambientais 

implementando a inclusão social, a geração de trabalho e 
renda [3].

Assim, pensar em agroecologia é vislumbrar o meio 
ambiente como um sistema aberto, multidisciplinar, onde a 
ciência tecnológica possa conversar com a ciência do saber 
do homem do campo, no intuito de garantir a filosofia de 
vida daqueles que possuem como maior patrimônio a
experiência, adquirida com a biodiversidade, permitindo o 
acesso ao essencial para a sobrevivência e a promoção da 
cidadania [4].

A concepção agroecológica parece ser um importante 
modelo de desenvolvimento local, devido à preocupação 
com a sustentabilidade econômica, social e ambiental, a 
partir das potencialidades locais. Portanto, a agroecologia 
não condena a utilização de instrumentos científicos que 
possam transformar o bem-estar da sociedade, 
condicionando as práticas eficientes no meio rural, gerando 
produtos com qualidade e competitividade no mercado [5].

Leão et al. [6] relatam a organização de feiras solidárias 
e agroecológicas, onde o trabalho deve ser realizado a 
partir da propriedade até o mercado. Este modelo de 
inserção dos agricultores diretamente com os consumidores 
finais gera uma satisfação por ambas as partes, além de 
levantar a auto-estima destes, que melhoram sua renda, 
produzindo de forma mais saudável sem agredir o meio 
ambiente, apresentando assim uma nova relação externa, 
rompendo com os limites das propriedades.

O objetivo deste trabalho é avaliar alguns aspectos sócio-
econômicos da comercialização de produtos orgânicos nas 
principais feiras orgânicas do Recife. 

Material e métodos

O trabalho envolveu pesquisa de campo, com entrevista 
estruturada nas principais feiras orgânicas da Região 
Metropolitana do Recife: Casa Forte, Jaqueira, CEASA 
Recife, Parque de Exposição de Animais do Cordeiro e 
Prefeitura do Recife.



Para o presente estudo foram elaborados e aplicados 
questionários entre os produtores (comerciantes) das 
principais feiras orgânicas da Região Metropolitana do 
Recife.

As entrevistas ocorreram no mês de julho de 2009, 
sendo entrevistados no mínimo cinco produtores por 
feira. Ao final obteve-se uma amostragem de 28 
questionários aplicados, sendo os comerciantes 
escolhidos aleatoriamente nos dias de feiras. 
    Os aspectos sócio-econômicos levantados dizem 
respeito à frequência de participação dos comerciantes 
em feiras orgânicas, às formas de classificação dos 
produtos, à clientela que adquire os produtos e à forma 
de pagamento. Outro aspecto abordado diz respeito a 
atividades extras desenvolvidas pelos comerciantes 
para complementar a renda familiar.

Resultados e Discussão

Alguns resultados da pesquisa são apresentados na 
tabela 1. Observou-se que mais de 90% das feiras 
ocorrem em três dias da semana (às quartas-feiras, 
sábados e sextas-feiras). 

Há uma preocupação dos produtores / comerciantes 
em classificarem seus produtos antes de vender. Em 
mercados comuns e feiras livres esta preocupação pode 
não ser tão expressiva como observado neste nicho de 
mercado.

O pagamento dos produtos é feito sempre durante as 
feiras, ou seja, 100% dos clientes, em sua maioria de 
classe média, pagam na hora, o que demonstra que a 
qualidade dos produtos é mais importante para estes 
consumidores e não o preço.

Em vivência prática no CEASA Recife, por 
exemplo, observa-se que a venda de mercadorias a 
prazo na feira comum é muito grande e a perda 
financeira é elevada, devido ao descumprimento de tais 
pagamentos.

Verificou-se ainda que quase 70% dos entrevistados
vivem do comércio de produtos orgânicos, sendo esta a 
única fonte de renda para as famílias. Por outro lado, a
presença de atravessadores neste tipo de feira é muito 
baixa e, mesmo assim, aqueles que trazem mercadorias 
de terceiros fazem o comércio em consignação, ou seja, 
não ocorre uma deslealdade entre os produtores, e a

transação é feita diretamente entre o produtor e o 
consumidor final.

Mudanças nas relações sociais entre produtores e 
consumidores nas feiras orgânicas são tão importantes 
quanto as observadas nas relações econômicas, embora 
estas ocorram de forma significativa, com impactos 
positivos sobre a renda e a melhoria da condição financeira 
dos produtores.

Segundo Leão et al. [6], resultados semelhantes foram 
observados em uma feira solidária e agroecológica na 
Universidade Federal de Pernambuco, com a melhoria da 
renda dos envolvidos na mesma.

Outro aspecto importante e que não pode ser esquecido, 
são os benefícios ambientais advindos da agricultura 
sustentável, colocando à disposição da população um 
alimento livre de agroquímicos, que vai proporcionar uma 
melhor qualidade de vida para os consumidores.
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Tabela 1. Aspectos estruturais sócio-econômicos das feiras orgânicas do Recife - PE
Ítem avaliado Percentual de entrevistados

Participação em feiras durante a semana.
Quarta-feira 39%

Sábado 30%
Sexta-feira 23%
Domingo 4%

Todos os dias da semana 4%

Classificação dos produtos a serem vendidos nas feiras
Sim 65%
Não 35%

Forma de classificação dos produtos nas feiras
Por tamanho 38%
Por defeitos 8%

Por cor 12%
Outras formas 42%

Principais clientes que frequentam a feira à procura dos produtos
Donas de casa 59,0%

Hotéis e restaurantes 12,0%
Hospitais 3,5%

Lanchonetes 3,5%
Outros 22,0%

Principal forma de pagamento aos comerciantes durante a feira
A vista 100%
A prazo 0%

Desenvolvimento de outras atividades para complementação da renda
Sim 32%
Não 68%

Produção própria 
Sim 72%
Não 28%


