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Introdução

A necessidade de se criar feiras agroecológica surgiu 
após os produtores de orgânicos perceberem que não 
conseguiriam vender seus produtos em feiras 
convencionais, pois a produção natural ocorre em 
escala menor. Além disso, a figura do atravessador 
prejudicava o rendimento. As primeiras iniciativas 
foram implementadas pelo Centro Sabiá e a AMA 
Gravatá, em Recife, em 1997. Hoje, o sucesso das 
feiras tem criado um movimento favorável para  a 
disseminação dessa forma de comercialização. No 
Brasil, cerca de 70% da produção de produtos 
orgânicos. O crescimento nas vendas de orgânicos tem 
alcançado um ritmo de 50% ao ano [1]. Atrelado a esse 
crescimento as feiras agroecológica vem ganhando 
cada dia mais espaço, sabe-se hoje da existência de 25 
feiras agroecológica em Pernambuco onde são 
comercializados diversos produtos orgânicos.

O perfil dos consumidores de produtos orgânicos em 
uma feira agroecológica em Recife está compreendido 
em sua maioria de faixa etária entre 32 e 47 anos. Com 
relação à renda familiar, 50% dos consumidores do 
sexo masculino apresentaram uma renda entre 
R$1.000,00 e R$4.000,00. O que pode confirmar a 
existência de uma relação entre nível de renda e 
consumo de produtos orgânicos [2].

Com relação aos produtores de alimentos orgânicos, 
nota-se uma melhor qualidade de vida conseqüência do 
aumento da renda desses agricultores. Em uma análise 
de caso realizada no assentamento Ronda/Chico 
Mendes, Observou-se que quase a metade dos 
assentados vivia com menos de R$200,00 por mês, e 
hoje com as feiras orgânicas apenas 5% vive com uma 
renda inferior a R$200,00. Portanto a agricultura 
orgânica nos assentamentos é uma atividade 
promissora, em termos da sua contribuição para fixação 
do homem ao campo e da geração de renda para os 
assentados de reforma agrária [3]. A feira 
agroecológica Chico Mendes instalou-se inicialmente 
no sitio da trindade em 2002, localizado no bairro de 
Casa Amarela na região metropolitana do Recife-PE, 
onde até hoje existe. O assentamento Chico Mendes, 

com 1.246 ha, desses, 512 são destinados à reserva de 
mata atlântica. Localizado no município de 
Pombos/PE, é composto de 90 famílias. São cerca de 
70 famílias envolvidas na produção e comercialização 
dos produtos orgânicos, que variam entre hortaliças, 
frutas da época, galinha e ovos de capoeira, mel de 
abelha, dentre outros. Em 2006 foi instalada a feira 
agroecológica do bairro de Casa forte, localizada na 
Praça de Casa forte na região metropolitana do Recife-
PE, existente até hoje.  Possui cerca de 20 barracas, 
podendo variar o número de agricultores. 

O objetivo deste trabalho foi identificar as mudanças 
na vida de produtores e consumidores de produtos 
orgânicos em duas feiras agroecológicas (Sítio da 
Trindade e Casa forte), localizadas na região 
Metropolitana do Recife.

Material e métodos

A. Caracterização das Feiras Agroecológica

Para a caracterização das feiras, além de 
recorrer às informações preexistentes, realizou-se a 
observação direta. E para a visualização das feiras 
contou-se com os registros fotográficos. 

B. Entrevista

A pesquisa foi realizada no dia 20 de junho de 2009, 
em duas feiras agroecológica do Recife. Na feira do 
Sítio da Trindade, foram entrevistados 5 produtores e 
três consumidores. Já para a feira agroecológica de 
Casa Forte foram entrevistado 6 produtores e 5 
consumidores. Para a coleta de informações sobre a 
influência da agroecologia nas feiras, foi utilizado 
como instrumento de pesquisa, um roteiro de entrevista 
semidirigida, com objetivo de estimular a verbalização 
dos consumidores e produtores sobre os seguintes 
temas: 1)Qual a causa de produzir ou consumir 
alimentos orgânicos; 2)Quais as mudanças 
significativas após a participação numa feira orgânica; 
3)Quais as suas expectativas sobre a feira agro-
ecológica.



Resultados e Discussão

A. Caracterização das Feiras Agroecológica

A partir de observações realizadas no local de 
pesquisa foi possível notar que a feira agroecológica
Chico Mendes, do Sítio da Trindade, é composta por 
pequenos produtores simples, oriundos de 
assentamento que possuem um vasto e grandioso
conhecimento do campo a partir de suas vivências com 
a produção de alimentos para a sua subsistência e para 
a comercialização dos mesmos na feira. São, em torno, 
de dez barracas simples, onde estas são armadas a 
partir das 3 horas da madrugada dos sábados, e esses 
produtores trazem consigo produtos variados como 
alface, coentro, hortelã, nabo, cenoura, chuchu, 
jerimum, pepino, maxixe, repolho, inhame, mandioca e 
seus subprodutos (massa e goma), banana, maracujá, 
flores da região, ovos e até lanches orgânicos (suco de 
capim-santo e bejú) Ainda que utilizem a sacola de 
plástico, há alguns consumidores que trazem uma bolsa 
que dispensa o uso da outra, colaborando assim para o 
desenvolvimento sustentável. Os produtores contam 
ainda com uma lista de compras que auxilia na venda 
dos alimentos para os seus clientes, podendo estes 
solicitar os produtos que desejarem antecipadamente. 
Para a segurança e confiabilidade dos consumidores em 
relação à origem dos alimentos, estes feirantes são 
fiscalizados pelo coordenador da associação antes 
mesmo da comercialização dos produtos, fazendo-se 
um levantamento da quantidade e de que variedades 
pertencem cada um, para evitar assim o 
descumprimento dos princípios agroecológicos. E para 
se deslocarem até Recife, eles alugam um ônibus, onde 
o valor é repartido igualmente por todos. A feira 
agroecológica de Casa Forte é composta por 22 
produtores, destes seis são pertencentes do 
assentamento Ronda/Chico Mendes e os demais de 
diversas localidades, ressaltando que os do 
assentamento são fiscalizados conforme o que já foi 
dito na descrição da feira do Sítio da Trindade. Os 
produtores da feira pagam uma taxa para expor seus 
produtos, visto que é necessária a utilização de barracas 
metálicas para a comercialização.  A feira é conhecida 
na região por sua grande variedade de produtos 
orgânicos disponíveis aos consumidores, além de 
hortaliças e frutas também é comercializado mel, 
rapadura, flores tropicais, cachaça entre outros. Apesar 
da grande variedade de produtos, existe na feira uma 
tabela de preço que é seguida pelos produtores, o não 
cumprimento dessa tabela pode trazer punições ao 
produtor, como exemplo, não expor por algumas
semanas seus produtos na feira (Figura 1).

B. Entrevista

1- A causa de produzir ou consumir alimentos 
orgânicos: Na feira agroecológica Chico Mendes, no 
Sítio da Trindade, em relação aos produtores, 100% 
responderam que não precisavam mais de um 
atravessador para a comercialização, podendo ter um 
lucro maior e direto, e também porque trabalhavam por 
conta própria com ajuda da família, além de estarem 
produzindo alimentos saudáveis, sem defensivos 

agrícolas, preservando o meio ambiente e a saúde dos 
consumidores e a sua própria vida. Em relação aos 
consumidores, 100% responderam que consomem 
produtos orgânicos por se tratar de alimentos mais 
saudáveis, livre de substâncias ofensivas e por serem 
benéficos ao meio ambiente. Na feira de Casa Forte 
100% dos produtores responderam porque era mais 
saudável e que já produziam esses produtos, com a 
feira aumentou a oportunidade de comercializar 
aumentando sua renda. 33,33% responderam que a 
feira agroecológica não necessita de atravessador e na 
produção não utiliza produtos químicos. Em relação 
aos consumidores 80% dos entrevistados consomem 
alimentos orgânicos por serem mais saudáveis, 40% já 
consumiam antes da chegada da feira no local, 33% 
responderam que consumiam por não agredirem o meio 
ambiente.

2-As mudanças na vida de quem produz e consome 
produtos orgânicos: Na feira agroecológica do Sítio da 
Trindade, 100% dos produtores relataram mudanças 
em relação a saúde, uma vez que não utilizavam mais 
agrotóxicos, uma melhor compreensão a cerca da 
preservação do meio ambiente e melhoria na qualidade 
de vida das pessoas ao seu redor (família), aumento na 
renda e aquisição de conhecimentos com relação as 
práticas alternativa de cultivo. Com relação aos 
consumidores, 100% destacam a conscientização que 
foi adquirida para ajudar a preservar o meio ambiente e 
a renda familiar do produtor, sem contar que a 
alimentação tornou-se mais saudável. Na feira 
agroecológica de Casa forte, 80% dos produtores 
entrevistados relataram que aumentou a satisfação em 
vender, por considerar que estão contribuindo para a 
preservação do meio ambiente e para a saúde de seus 
clientes. 100% relataram que deixaram a produção 
convencional e agora só produzem produtos orgânicos 
em sua propriedade, o que modificou suas práticas de 
cultivo, porém aumentou consideravelmente sua renda. 
Já com relação aos consumidores, 80% relataram que 
modificaram seus hábitos alimentares, com o acréscimo 
de consumo de hortaliças orgânicas, na expectativa de 
uma vida mais saudável. 40% relataram que já 
consumiam esses produtos antes da chegada da feira, 
porém necessitam acordar mais cedo para encontrar 
seus produtos preferidos. 

3-Expectativas sobre feira agroecológica: Na feira 
agroecológica do Sítio da Trindade, 60% dos 
produtores entrevistados, gostariam de mais assistência 
técnica, pois alegaram que só possuem este serviço a 
partir de pessoas voluntárias. 40% espera que a prática 
da produção agroecológica permaneça de geração pra 
geração, garantindo assim a sustentabilidade do local 
de cultivo, e também fornecer outras variedades para os 
consumidores. 20% reclamaram da deficiência da 
divulgação da feira orgânica e de seus produtos. Em 
relação aos consumidores, 30% desejam que haja uma 
maior divulgação com o objetivo de alcançar maior 
parcela da população da cidade a comprarem os 
produtos da feira agroecológica, colaborando com a 
manutenção da feira e trazendo benefício aos 
produtores e meio ambiente. Na Feira agroecológica de 



Casa Forte, 67% dos produtores entrevistados esperam 
melhoria no transporte que faz a condução de suas 
propriedades até a feira agroecológica, além disso, 
desejam o aumento da infraestrutura da barraca, pois 
muitas vezes não acomoda todos seus produtos. 30% 
esperam maior divulgação da feira e dos preços dos 
produtos a população, que não são tão caros quanto a 
maioria da população pensa. Em relação aos 
consumidores 80% responderam que desejam um 
aumento na quantidade de produtos, pois estes acabam 
rápido, conseqüência da grande procura por orgânicos, 
assim como aumentar para dois dias na semana a feira 
agroecológica no local. 13% dos entrevistados 
responderam que esperam melhor organização e 
informativos quanto à certificação (selo) dos produtos 
orgânicos.

A partir dos aspectos observados, é notória a grande 
influência dessas feiras agroecológicas na vida dos 
produtores e consumidores. No primeiro aspecto ambas 
as feiras produtores e consumidores em sua maioria 
relatam que a causa do consumo e da produção foi 
devida as questões de saúde, ambiental e econômico. 
No segundo ponto observou-se as mudanças 
significativa na vida dos comerciantes e consumidores, 
em relação a seus estilos de vida (hábitos alimentares, 
produção sustentável, etc.) e na conscientização da 
preservação do meio ambiente. Já no terceiro ponto na 
feira do Sítio da Trindade foi evidente a necessidade 
dos produtores e consumidores de um aumento na 

divulgação dos produtos orgânicos para a população, 
enquanto na feira de Casa Forte percebeu-se a 
necessidade dos consumidores de ter mais produtos na 
feira para atender a demanda.
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Figura 1. Fotos da Feira do Sítio da Trindade e de Casa Forte em Recife - PE. A- Barracas da Feira de Casa 
Forte; B- Produtos orgânicos da feira de Casa Forte; C- Barracas da feira do Sítio da Trindade; D- Frutas e 
legumes orgânicos da feira do Sítio da Trindade.




