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Feiras Agroecológicas 
espaço de trocas de 
saberes e sabores.

A Região Metropolitana do Cariri (RMC), localizada 
na porção sul do estado do Ceará, e é formada  pelos 
seguintes municípios: Crato, Juazeiro do Norte, 
Barbalha, Caririaçu, Farias Brito, Jardim, Missão Velha 
e Santana do Cariri. 

Neste cenário urbano e em meio à 
comercializações de hortaliças, frutas e produtos 
beneficiados da agricultura familiar os/as 
consumidores/as podem contar com as feiras 
agroecológicas.

 Falar em feiras agroecológicas está diretamente 
ligado à qualidade dos produtos que por sua vez são 
livres de agrotóxicos e outros produtos químicos. 

Ao comprar nos espaços de venda agorcológicos o consumidor leva para 
sua mesa produtos saudáveis,  e cultivados pelos próprios agricultores e 
agricultoras.

No Cariri cearense destaca-se a Feira Agroecológica do Crato.  Pioneira na 
região a feira foi criada em 2003 como fruto do projeto “Uso da 
Agroflorestação na Recuperação de Solos e Matas Ciliares” realizado pela 
Associação Cristã de Base.  O espaço resiste até de hoje,e recentemente, em 
2015 os agricultores e as agricultoras que comercializam no local receberam 
do “Projeto Jovens Familiares Produzindo no Cariri” equipamentos e o sistema 
PAIS (Produção Agroecológica Integrada e Sustentável) e a Cisterna Chapéu de 
Padre Cícero (Tecnologia social certificada pela Fundação Banco do Brasil em 
2013). A ação contribuiu para que as famílias agricultoras melhorassem a a 
produção e incentivou outras pessoas a venderem seus produtos na feira.

Crato

 O Cariri festeja o primeiro ano da Feira Agroecológica da cidade de 
Milagres. Neste primeiro ano de criação da feira, comemorado de forma 
singela no dia 17 de setembro a alegria é o sentimento que contagia neste 
dia. Nas falas das feirantes e dos feirantes a palavra que se repete inúmeras 
vezes é resistência. A variedade de produtos nas oito bancas que são 
divididas entre as/os feirantes nem comportam a quantidade de produtos 
que são produzidos. 
 As feiras possuem um importante papel na troca de saberes, troca esta 
que resulta em laços criados entre feirante e clientes. Esta troca permite aos 
agricultores e agricultoras fortalecerem inclusive sua produção, neste 
espaço de trocas os feirantes trocam sementes crioulas e produtos.

Feira Agroecológica do Crato
Seu Juvenal é agricultor, feirante 
e guardião de sementes crioulas 
na Casa de Sementes Senhor dos 
Exércitos na Batateira em Crato 
Ceará. Foto: Nelzilane Oliveira

Aniversário da Feira Agroecológica de Milagres. Fotos: Nelzilane Oliveira
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Feira Agroecológica de Milagres.

Feira Agroecológica de Milagres

Feiras Agroecológicas 
Onde, quando e que horas começa?

Crato: Rua dos Cariris, 61, Centro, em frente à ACB. Toda sexta-feira, a partir das 
cinco da manhã. 

Milagres: Travessa Coronel Gomes, em frente ao Salão Ferreira, no Centro. Todo 
sábado, a partir das cinco da manhã. 

Nova Olinda: Rua Pedro Antônio, 25, em frente ao Sindicato dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais. Todo sábado, a partir das cinco da manhã.

Santana do Cariri: Rua Ulisses Coelho, 142, em frente ao Sindicato dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. Todo sábado, a partir das cinco da manhã.

Realização Apoio
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  José Jessi Rodrigues, mora no 
sítio Rosto, ele relata um pouco de 
sua história na feira “Através da 
reuniões e dos encontros com o 
sindicato e a ACB, comecei a mudar 
a minha vida tanto na minha 
alimentação como na forma de 
plantar e passei a produzir sem 
veneno. Com a renda da feira já 
tenho meu carro e estou na feira 
tem uns onze anos. A feira é um 
ambiente de amizade, entre os 
feirantes e os clientes. Aqui a gente 
sempre procura conversar e nos 
atualizar das notícias e acaba 

sendo um espaço de comunicação popular. Me sinto uma pessoa 
realizada! tenho 54 anos e tudo que consegui foi através da feira.”  
afirma orgulhoso.

 A ACB apoiou a implantação de diversas feiras agroecológicas na 
região. Além de contribuir com a Feira Agroecológica do Crato a organização 
junto com as famílias agricultoras inaugurou  as feiras agroecológicas nas 
cidades de Milagres, Nova Olinda e Santana do Cariri. Os espaços fazem parte 
objetivos do Projeto Jovens Familiares Produzindo no Cariri que encerrou 
suas atividades em novembro de 2015. 

 A feira de Nova Olinda foi criada no dia 11 de julho de 2015, ela 
funciona semanalmente aos sábados. A 
feira completa seu primeiro ano 
resistindo há um ano bastante difícil 
devido a estiagem de chuvas.
 Segundo o feirante José Beto 
Muniz Pereira,  que participa da feira 
desde a sua criaçã, “a seca tá judiando 
muito. A falta d’água tem feito 
nossos produtos perderem um pouco 
da qualidade. Mesmo com essa 
dificuldade ainda continuamos 
produzindo e vendendo nossos 
produtos. Os clientes reclamam  do 
tamanhos  dos produtos, mas eles 
compreendem e não deixam de 
comprar”. 

 As dificuldades enfrentadas são 
amenizadas com o resultado de cada feira, 
nas quais os feirantes vendem todos seus 
produtos e saem cheios de satisfação. O 
entusiasmo também contagia há quem a 
pouco tempo começou a vender seus 
produtos na feira, como é o caso de Maria 
Luciana Batista dos Santos, conhecida por 
Lulu, 34, que mora no Distrito Triunfo. Ela 
fala um pouco de sua expectativa com a 
feira, “Comecei a fazer os bolos para 
vender na comunidade com mues filhos 
e minha irmã, e começamos com o 
intuito de não sairmos de onde 
moramos para morar longe da família, 
tudo que produzimos é para melhorar 
nossa renda. E minha expectativa com a 
feira é que dê certo e não irei desistir” , afirma confiante.

 

 Após a feira de Nova Olinda é chegada a vez de Santana do Cariri. O 
espaço de  comercialização de produtos agroecológicos foi inaugurado com 
a participação de 20 feirantes que  vendem frutas, verduras, pequenos 
animais e peças de artesanato. Na primeira feira as agricultoras e 
agricultores, artesãos e artesãs venderam R$ 3.400,00. 

 A feira continua após seu primeiro ano com um bom rendimento 
semanal, os feirantes ainda seguem animados com a comercialização 
expandindo inclusive os produtos comercializados. Além das hostaliças, 
frutas, artesanato e comidas típicas alguns feirantes levam óleo de buriti e de 
coco.

Lulu (à direita) divide a banca com Rosa (à 
esquerda) que vende doces e algumas 
hortaliças. Foto: Nelzilane Oliveira

Feira Agroecológica de Nova Olinda
Feira Agroecológica de Santana do Cariri

José Jessi Rodrigues é feirante e participa da 
feira há uns dez anos. Foto: Nelzilane 
Oliveira

Lançamento da Feira de Santana do Cariri. Fotos:Acervo da ACB.

Feirante José Beto. Foto: Nelzilane Oliveira
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