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“Se teus projetos são para um ano, semeia o grão. 
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Plantando uma árvore, colherás dez vezes; 
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Se o ensinares a pescar, ele comerá a vida inteira.” 
 

Kuan-Tzu 
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RESUMO 

 

 

O presente estudo de comercialização agrícola na cidade de Itabaiana analisou a estrutura, a 

forma, a função e o processo, a partir da identificação e demonstração dos principais 

hortifrutigranjeiros importados e exportados por esse mercado. Neste sentido, a pesquisa teve 

por objetivo refletir a dinâmica sócio-espacial e econômica decorrente da comercialização de 

hortifrutigranjeiros no município. Essa se justificou na pretensão de contribuir para o 

conhecimento das relações comerciais e para verificar os fluxos e as redes estabelecidas nesse 

espaço. Para tanto, partiu-se de observações diretas e indiretas dos fatos, através do trabalho 

de campo, com realização de entrevistas entre diversos atores sociais, entre os quais: 

agricultores, intermediário-atacadistas, feirantes e supermercados; de entrevistas e 

levantamento de dados com órgãos federais, estaduais e municipais; e de pesquisa 

bibliográfica. As informações obtidas atestaram que a comercialização agrícola é uma 

atividade complexa dentre aquelas que envolvem as etapas da cadeia produtiva da agricultura, 

pois abrange diversos segmentos que se apropriam da produção. Esse processo é verificado no 

Brasil, no Estado de Sergipe e mais especificamente no município de Itabaiana, pela 

integração de diversos atores sociais na cadeia produtiva. Em Itabaiana, a constituição de 

várias cadeias de produtos agrícolas foi favorecida pelas condições naturais, aptas as práticas 

da agricultura; pelos fatos históricos que fizeram do município um ponto de passagem entre o 

litoral e o sertão; pela base econômica no comércio e na agricultura; e pela “cultura do 

caminhão” que estimulou a importação e exportação desses produtos. Essas cadeias e mais 

especificamente a comercialização agrícola, em Itabaiana, têm sido controladas por 

intermediários que promovem a importação e a distribuição dos produtos hortifrutigranjeiros 

e, conseqüentemente, alimentam os mercados formal e informal, tanto em escala local quanto 

regional. Deste modo, a comercialização agrícola tem contribuído para que Itabaiana se firme 

como o maior mercado atacadista do Estado de Sergipe, competindo em termos de atração 

comercial, com os maiores mercados atacadistas do Nordeste.  

 

 

Palavras-Chave: Cadeia Produtiva, Comercialização Agrícola, Fluxos, Mercado Formal e 

Informal e Redes. 
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ABSTRACT 

 

 

The present study of agricultural marketing in Itabaiana city analyzed the structure, form, 

function and process, from the identification and demonstration of the main horticultural 

imports and exports for this market. In this sense, the research aimed to reflect the dynamic 

socio-spatial and economic for the marketing of fresh produce in the city. This was justified in 

desire to contribute to the knowledge of trade and to check the flows and networks established 

in this space. Therefore, it assumed the direct and indirect observations of facts, through field 

work, with interviews of various social actors, including: farmers, traders, wholesalers, 

market traders and supermarkets, interviews and survey data federal, state and municipal and 

literature research. Information obtained testified that agricultural marketing is a complex 

activity among those involving the steps of the agriculture production, because it includes 

several segments that appropriate the production. This process is found in Brazil in the state 

of Sergipe and more specifically in Itabaiana city, the integration of various social actors in 

the production chain. In Itabaiana, the establishment of several chains of agricultural products 

was favored by natural conditions, the suitable farming practices, the historical events that 

made the city a crossing point between the coast and hinterland, the economic base in trade 

and agriculture; the "truck culture" that encouraged the import and export of these products. 

These chains and more specifically agricultural marketing in Itabaiana have been controlled 

by agents that promote the import and distribution of horticultural and thus feed the formal 

and informal markets, both local and regional scale. In this way, agricultural marketing has 

contributed to Itabaiana firm as the largest wholesale market in Sergipe, competing in terms 

of commercial appeal, with the major wholesaler markets in the Northeast. 

 

 

Key-words: Production Chain, Agricultural Marketing, Flows, Formal and Informal Markets 

and Networks. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

As relações entre a sociedade e seus espaços locais passam a depender cada vez mais 

de forças externas que dominam o espaço, orientam a produção e a circulação das 

mercadorias. Por conseqüência, o espaço tem se diversificado como base operacional a 

serviço do capital, onde o trabalho humano se materializa na produção de mercadorias.  

Neste sentido, as áreas rurais já não visam apenas atender as necessidades das 

populações locais. A inserção do capital e de tecnologias no campo transformou os produtos 

agrícolas em mercadorias. Este fato produziu diferenciações espaciais em termos de 

“especialização mercantil” dos espaços agrícolas, com concentração de capitais e aumento no 

excedente, em detrimento do trabalho como medida principal de valor. 

Destarte, a especialização espacial colaborou para o desenvolvimento do comércio na 

sua forma mais complexa, através de atividades bancárias, mercantis, administrativas, de 

armazenamento e de transporte de mercadorias. Essa “especialização produtiva” do espaço 

tem contribuído para o crescimento urbano e demográfico tanto das grandes quanto das 

pequenas cidades no Brasil, articulando redes regionais e tornando-as o “nó” essencial para a 

economia capitalista, na qual a circulação se coloca como elo de troca de produtos com outros 

pontos. 

A estrutura do espaço depende do Estado, da produção e dos recursos disponíveis para 

sua reprodução. Deste modo, é que a atividade agrícola tem sido importante para o 

surgimento e crescimento das áreas urbanas, da demografia e da miséria nas cidades, pois sua 

finalidade não se restringe apenas à produção. A fixação de áreas econômicas especializadas 

na distribuição e comercialização dos produtos agrícolas também é influenciada pelas práticas 

agrícolas que se reflete em importância na relação campo-cidade e nas articulações 

estabelecidas pela sua comercialização.  

Logo, integrante da atividade agrícola, a comercialização é um processo complexo, 

pois reflete a transferência de mercadoria do produtor ao consumidor final. Todavia, essa 

transferência de produtos não tem ocorrido de forma direta, perpassando assim por cadeia de 

intermediação. Os vários agentes que atuam na cadeia produtiva, principalmente na 

intermediação, têm sido analisados como balizadores sobre o comportamento do setor 

agrícola nas últimas décadas. A atuação desses atores tem compreendido diversas etapas de 

apropriação da produção que por meio de suas interações econômicas fundamentam a 
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formação de cadeias e redes produtivas. 

Tais processos serão analisados no município de Itabaiana, localizado na faixa centro-

ocidental do estado de Sergipe, estando sua sede a uma altitude de 188m. Seus limites 

geográficos estão circunscrito aos seguintes municípios: Areia Branca, Campo do Brito, Frei 

Paulo, Macambira, Malhador, Moita Bonita e Ribeirópolis. A área municipal ocupa 336,6km², 

constituindo 1,54% do território sergipano. A cidade dista da capital, Aracaju, 56 km, através 

da rodovia BR-235 (Figura 01).  

Nesse espaço a articulação da cadeia produtiva dos hortifrutigranjeiros tem ocorrido 

através dos agentes intermediadores que buscam competir diante dos novos desafios e obter 

maiores lucros. A relação estabelecida por esses intermediadores tem, por outro lado, 

acarretado a dispersão dos produtos cultivados na região para outros mercados. Em 

contraponto, promovem um fluxo de produtos atípicos para sua região de origem.  

Todavia, a comercialização de Hortifrutigranjeiros em Itabaiana apresenta dificuldades 

em relação à produção e aos fluxos de importação e de exportação, uma vez que repercutem 

no desempenho dos agentes envolvidos e no estreitamento da cadeia de distribuição de 

diversos produtos. Por outro lado, esse processo é dinâmico e atrativo, pois favorece a 

movimentação de diversos agentes que buscam nesse espaço frutas e hortaliças. Isso se deve a 

sua estratégica localização – no centro geográfico do estado de Sergipe - e a proximidade a 

grandes mercados, como Juazeiro (BA) e Petrolina (PE), favorecendo outras formas de 

comercialização, como as feiras. 

Portanto, a comercialização agrícola realizada em Itabaiana tem se direcionado ao 

mercado interno, onde é fortalecido pela cadeia produtiva, ao mesmo tempo em que tem 

acessado novos mercados, acarretando longos alcances para a comercialização e gerando 

como conseqüência o retorno de rendas que comporão a economia interna. Desta forma, a 

comercialização de produtos agrícolas se configura em uma das principais atividades 

econômicas do município e passa a fazer parte dos segmentos de comércio e serviços urbanos 

mais fortes, distribuindo renda para pessoas do comércio informal ao prestar serviços de 

transporte, armazenagem e de comunicação. 
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Figura 01 - Localização do Município de Itabaiana no Contexto Nacional.  
Fonte: Base Cartográfica SEPALNTEC (2004). 
Elaboração: Diana Mendonça de Carvalho (2010). 

 

Nessa linha, a meta é apresentar uma pesquisa de abordagem geográfica que reflita a 

dinâmica sócio-espacial decorrente da comercialização de hortifrutigranjeiros no município de 

Itabaiana/SE, partindo da seguinte análise: a) demonstração histórica das políticas públicas 
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que fizeram desse espaço um centro de comercialização; b) estudo das causas e das 

conseqüências de Itabaiana como centro de produção, distribuição e comercialização de 

produtos agrícolas, assim como da observação dos novos elementos que compõem esse 

processo; c) verificação das estruturas de comercialização, no que se refere à cadeia de 

comercialização, nos âmbitos atacadistas e varejistas, nos seus aspectos formais e informais; e 

d) avaliação da abrangência e do alcance das redes de distribuição dos principais 

hortifrutigranjeiros produzidos e comercializados em Itabaiana/SE, a partir da definição dos 

espaços de comercialização e distribuição. 

O referido trabalho justifica-se como contribuição para o entendimento das relações 

comerciais estabelecidas entre o produtor e o consumidor na aquisição dos produtos agrícolas, 

no município de Itabaiana. Busca-se também, enfatizar as redes existentes para a 

concretização da comercialização, na tentativa de provar a centralidade urbana e econômica, 

em termos comerciais, que a cidade impõe, com lócus nos fluxos e frotas de veículos; além de 

demonstrar uma relação campo-cidade complementar no município, sendo forte com relação à 

produção e comercialização de batata-doce e folhagens, principalmente.  

Entre os questionamentos suscitados sobre a comercialização agrícola destacam-se:  

 

1- Como os fluxos e as redes de distribuição colaboram no estabelecimento de 

relações entre produção, mercado interno e mercado externo, no processo de 

comercialização dos produtos hortifrutigranjeiros em Itabaiana/SE? 

2- Que mudanças espaciais têm sido evidenciadas no município de Itabaiana em prol 

e decorrentes da comercialização de produtos hortifrutigranjeiros? 

3- Como se estruturam as redes de comercialização agrícola nos âmbitos atacadistas 

e varejistas de Itabaiana? 

4- A distribuição de hortifrutigranjeiros de/por Itabaiana tem apresentado alcances 

que sustentem o mercado de comercialização do município? 

 

A fim de responder a essas questões se tomou como técnica de análise os métodos 

qualitativo e quantitativo. A inter-relação de ambos os métodos colaborou para coleta de 

dados fechados e semi-estruturados. Essa interação favoreceu na observação de fatos e 

fenômenos que foram enumerados e deles expostos os argumentos. No caso em estudo, 

propiciou a comprovação das etapas e fluxos de comercialização de hortifrutigranjeiros a 

partir do município de Itabaiana.  

Neste ensejo, foram considerados os itens produzidos e adquiridos nos mercados 
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sergipanos e nos mercados externos (referência a produtos adquiridos fora do estado de 

Sergipe, incluindo desde os nacionais aos internacionais), tornando o município de Itabaiana 

referência na comercialização de produtos agrícolas e centro nodal em relação a outros 

municípios na circulação e distribuição dessas mercadorias.  

Entre os procedimentos teórico-metodológicos realizados para a fundamentação do 

presente trabalho, destacam-se:  

1- Levantamento bibliográfico a respeito de comercialização agrícola, fatos históricos 

e geográficos que contribuíram para o desenvolvimento de Itabaiana e para a sua consolidação 

como centro de comercialização agrícola no estado de Sergipe. Tais referências foram 

buscadas junto a pesquisadores, na Biblioteca da Universidade Federal de Sergipe - UFS 

(Biblioteca Central - BICEN), no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e nas bibliotecas 

de particulares. Essas indicações ajudaram no conhecimento de alguns pensamentos sobre a 

temática de comercialização, entre eles, STEELE (1971), MARQUES E AGUIAR (1993), 

ELIAS (2003) e SANTOS (2004). Os dois primeiros, economistas, deram suporte na 

definição do status de comercialização de produtos agrícolas, como sendo, um processo de 

transferência de bens e serviços das áreas produtoras às de consumo. Enquanto os dois 

últimos, geógrafos, fazem uma análise da construção espacial, especificamente do espaço 

urbano, como um espaço subdividido segundo a lógica econômica, no qual a presença de 

tecnologias, comércios, serviços e indústrias, associadas à atuação de Estado, bancos, 

atacadistas e transportadoras, tornam-se elementos essenciais para a análise espacial, na lógica 

das inter-relações, dependências e dominações. Isso decorre do desenvolvimento do meio 

técnico-científico-informacional que contribui na instalação de fixos e espaços de fluxos 

importantes.  

2- Os hortifrutigranjeiros comercializados em Itabaiana foram organizados em 

subgrupos a fim de facilitar a organização das informações que se referem ao fluxo de 

importação e exportação (Apêndice A). Ao mesmo tempo em que se buscavam dados sobre a 

origem e destino dos produtos, também se averiguava a quantidade comercializada junto a 

cada intermediário. Todavia, não fora possível conseguir o valor total de produtos 

comercializados em Itabaiana, em virtude do número de atacadistas que atuam por subgrupos 

e que trabalham com número expressivo de variedades. 

3- Para esse estudo foram focadas as seguintes categorias geográficas: Espaço, a fim 

de não pré-determinar uma única categoria, já que há momentos em que ele se configura em 

território de comercialização, ou que reflete a idéia de centro de influência sobre a 

microrregião do estado de Sergipe.  Todavia, deve-se considerar que o espaço geográfico é 
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um produto histórico e social concebido por relações que se estabelecem entre o homem e a 

natureza, ou seja, o espaço é resultante do processo produtivo. Ele é histórico, pois agrega 

processos técnicos e culturais das etapas evolutivas de cada sociedade. É resultado da relação 

homem-natureza, sendo produto das relações sociais, determinada pela formação econômica, 

além de condição e meio do processo de reprodução da sociedade. 

As Redes, também consideradas categorias geográficas, credenciam aspectos 

resultantes da articulação da economia rural e urbana. Elas, conforme as implicações sociais, 

econômicas e culturais, geram como conseqüências, complementaridades, inclusões e 

exclusões. Podem ser do tipo global, nacional, regional ou local, refletindo instâncias de 

produção, circulação, distribuição e consumo. Essas redes são produto e condição social, cuja 

dimensão organizacional envolve relações entre agentes sociais, origem, natureza dos fluxos, 

função e finalidade. Tais aspectos organizacionais são concretizados dentro de uma dimensão 

temporal e espacial, abarcando assim, a duração da rede e a sua abrangência escalar. Dessa 

forma, as redes não devem ser tratadas isoladamente, devem estar relacionadas à urbanização, 

à divisão territorial e à diferenciação espacial. 

4- Também foram realizados levantamento de dados secundários juntamente a 

Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (COHIDRO), a 

Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (EMDAGRO), ao Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio-Ambiente do 

Município de Itabaiana (SAPMA), a Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Sergipe 

(SEFAZ) e a Secretaria de Estado do Planejamento (SEPLAN). Estes órgãos e entidades 

estatais, através de seus técnicos, contribuíram para entender preliminarmente as formas, as 

estruturas e as bases de comercialização e de distribuição de produtos hortifrutigranjeiros em 

Itabaiana/SE. 

5- Ainda foi realizado trabalho de campo, com a aplicação de entrevistas através do 

procedimento aleatório com produtores e órgãos responsáveis pelo monitoramento dos 

cultivos no Município de Itabaiana, principalmente nos Perímetros Irrigados e no Açude da 

Macela, por meio das quais se conseguiu verificar os números da produção e da 

comercialização, os principais fluxos e os atores sociais articulados na negociação da 

produção. Também foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com os agricultores de 

orgânicos que mantém um pequeno estabelecimento para comercialização desses produtos na 

cidade de Itabaiana e com alguns empresários do setor agrícola (Apêndice B e C). 

Além dessas, foram realizadas sete entrevistas com os intermediário-atacadistas de 

hortifrutis que atuam no “Mercadão” de Itabaiana, oito com aqueles que trabalham no Largo 
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José do Prado Franco e cinco com atores do segmento dos granjeiros que trabalham em 

estabelecimentos dispersos pela cidade, assim como, entre os varejistas, entre eles os feirantes 

(26 feirantes, considerando 5% da amostragem geral que é de 518 pontos – bancas, sendo 

comumente uma para cada indivíduo – só no Largo José do Prado Franco) e os quatro 

principais supermercados existentes na cidade (Apêndice D, E e F). A partir dessas, foi 

analisado a comercialização e os fluxos de importação e de exportação de vários produtos que 

compõem o grupo dos Hortifrutigranjeiros.  

6- Ao final, foi realizado mapeamento: a) do centro comercial da cidade, considerando 

os espaços de comercialização; b) da localização municipal e de áreas de produção e de 

distribuição da produção agrícola; e c) dos fluxos de importação e exportação. Todos a partir 

da base digital da SEPLAN (agosto/2004). Utilizou-se ainda de figuras, como gráficos, 

tabelas e registro fotográfico. 

Essas etapas serviram de base para a análise dos fluxos espaciais de vários produtos e 

como indicativo para o reconhecimento dos agentes que atuam em diversas cadeias 

produtivas. O resultado disso é apresentado em quatro capítulos e nas considerações finais. O 

primeiro capítulo, intitulado “Comercialização: Etapa Necessária À Agricultura”, discute a 

comercialização agrícola nos aspectos teórico e prático do mercado, avaliando as relações de 

transferências dos produtos agrícolas, dos agricultores familiares ao consumidor final, 

mediante a utilização de capital e trabalho. Ainda fez-se uma análise evolutiva da 

comercialização dos produtos agrícolas no mundo e no Brasil e mais especificamente em 

Sergipe, considerando a consolidação dos espaços econômicos, da integração das escalas local 

e global, das políticas públicas impostas, da atuação dos agentes que compõe a cadeia 

produtiva e da utilização de capital, tecnologia e informação.   

O segundo capítulo, “Itabaiana: Como Centro de Comercialização de Produtos 

Agrícolas em Sergipe”, trata dos fatores que colaboraram para a transformação da cidade em 

um centro de comercialização de hortifrutigranjeiros, partindo de características geográficas, 

históricas, econômicas e culturais. Fatores desencadeados pelo meio técnico-científico-

informacional que promoveram transformações sucessivas nas estruturas e nas formas 

espaciais, definindo assim a função econômica de Itabaiana. 

O terceiro capítulo, “Estrutura e Comercialização de Hortifrutigranjeiros em 

Itabaiana/Se”, empreende uma análise sobre a delimitação e segmentação da cadeia produtiva 

no município e as respectivas transformações desencadeadas pela comercialização agrícola, 

tomando como referência números das esferas atacadistas (intermediários – as terça e quintas-

feiras) e varejistas (feirantes, na quarta-feira e no sábado e os supermercados com as 
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atividades diárias). A composição dessa cadeia e sua manutenção ajudaram na firmação da 

cidade de Itabaiana como um centro de comercialização e como “nó” para a realização da 

“fluidez comercial” articulados a outros centros regionais. 

O quarto capítulo, “Fluxos e Alcance na Distribuição dos Produtos 

Hortifrutigranjeiros”, traz uma breve análise sobre a complementaridade da relação campo-

cidade e de suas articulações às redes de comercialização agrícola, a fim de adentrar nas 

instâncias da circulação dessas mercadorias. Tal circulação foi organizada e demonstrada em 

três subitens que apresentam uma breve análise da conjuntura atual de hortaliças e raízes, de 

frutas e de granjeiros e sua respectiva fluidez no sentido das importações e exportações.  

A referida proposta contribuiu num primeiro momento para o conhecimento das 

características sócio-espaciais, econômicas e culturais do município de Itabaiana, 

colaborando, de forma ampla, para o conhecimento singular de seu comércio, ainda pouco 

estudado entre os pesquisadores de Sergipe. Sendo assim, espera-se que esse estudo seja uma 

pequena contribuição para o conhecimento da comercialização agrícola no município de 

Itabaiana e mesmo em outros municípios e, de forma geral, para o estado de Sergipe e do 

Nordeste. 
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“A comercialização [...] resulta na transformação dos bens, 

mediante utilização de recursos produtivos – capital e trabalho - 

que atuam sobre a matéria-prima agrícola” (BARROS, 2007, 

p.01). 

Capítulo 01 
 

COMERCIALIZAÇÃO: ETAPA 

NECESSÁRIA À AGRICULTURA  
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1 COMERCIALIZAÇÃO: ETAPA NECESSÁRIA À AGRICULTURA  

 

 

A comercialização agrícola se apresenta como a atividade mais complexa dentre 

aquelas que envolvem o sistema da agricultura, uma vez que se trata do momento em que a 

produção assume a condição de mercadoria1. Essa complexidade reflete a dinâmica assumida 

pela atividade sob o modo de produção capitalista e que atualmente envolve a integração de 

mercados, compreendendo diversos segmentos e setores que se apropriam da produção e 

passam a impor metas de quantidade e de qualidade, formando cadeias, redes ou arranjos 

produtivos. 

A negociação de produtos agrícolas apresenta características específicas quando da 

reunião, interação e dispersão de bens e serviços, pois organiza fluxos de atividades 

relacionadas à agricultura através da produção e da organização espacial para sua 

comercialização. Esse processo envolve vários atores sociais que compõem a cadeia produtiva 

dos gêneros agrícolas e integra etapas de transformações da produção. Essa cadeia tende a se 

estender ou encolher conforme a demanda econômica por determinado produto variando 

assim, no tempo, no espaço e no número de atores envolvidos para promover a interação 

produtor-consumidor. 

Sendo assim, a comercialização agrícola envolve a transferência de bens, no caso, da 

produção ou de produtos semi-processados aos consumidores. No seu aspecto funcionalista a 

comercialização agrícola perpassa a teoria e a prática de comércio, envolvendo “[...] todas as 

atividades, funções e instituições necessárias à transferência de bens e serviços dos locais de 

produção aos de consumo” (STEELE, 1971, p.23). Além disso, a comercialização 

compreende atividades que resultam “[...] na transformação dos bens, mediante utilização de 

recursos produtivos – capital e trabalho - que atuam sobre a matéria-prima agrícola” 

(BARROS, 2007, p.01). 

 

 

1.1 COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA: ANTECEDENTES  

 

                                                   
1 Sob a ótica marxista, a mercadoria é produzida pelo trabalho e seu valor é calculado pelo tempo de trabalho 
despendido na produção. Logo, ela materializa-se na produção, que antecede a comercialização. 
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A comercialização de produtos agrícolas é uma das atividades econômicas mais 

antiga. Ela coexistiu com a economia de auto-subsistência e se desenvolveu antes mesmo das 

civilizações antigas, caso dos egípcios, fenícios, gregos e romanos. Registros históricos 

documentados sobre essas civilizações confirmam as primeiras transações comerciais de 

artigos alimentícios, nas formas de escambo ou até mesmo no uso da moeda como meio de 

circulação desses produtos. 

Todavia, a comercialização agrícola propriamente dita, apareceu na Idade Média 

decorrente do crescimento de vilas e das propriedades circundantes passarem a direcionar 

seus excedentes para o mercado nascente. Naquele período surgiram os primeiros 

comerciantes atacadistas que passaram a promover a comercialização de matérias-primas 

provenientes de países além mar, a exemplo do sal e das especiarias. 

A atividade comercial se desenvolveu a partir do uso intensivo do trabalho e do 

aperfeiçoamento das tecnologias em transporte, inclusive como formas de vencer distâncias. 

O trabalho do homem colaborou para o desenvolvimento das inovações tecnológicas, 

observado com a construção de estradas e o aperfeiçoamento e aprimoramento da cartografia, 

possibilitando maior eficiência na circulação da mercadoria. Essa circulação econômica 

contribuiu ainda para a regularização normativa dos contratos mercantis, para a consolidação 

de instituições financeiras, para o aparecimento da moeda como meio de troca e para o 

aparecimento e crescimento das cidades. 

No período de formação dos Estados Nacionais, as atividades comerciais foram 

favorecidas pela ampliação da divisão internacional do trabalho e conseqüentemente pela 

consolidação do capitalismo em nível mundial. Nesse processo, o comércio deu substrato para 

o enriquecimento dos Estados, através do aumento das exportações, pela diminuição das 

importações (chamada de Balança Comercial Favorável) e pela cobrança de tributos em ouro, 

uma vez que era esse metal que dava estabilidade monetária às transações comerciais.  

Para executar tal política, os países mercantilistas se protegiam por meio de barreiras 

alfandegárias, proibindo o desenvolvimento das manufaturas nas colônias, vendendo seus 

produtos e cobrando elevados impostos sobre os estrangeiros. Decorrente desses fatos, Frank 

(1980, p. 210) reflete que as práticas mercantilistas acabaram definindo os países ditos 

desenvolvidos e subdesenvolvidos atuais e mantendo os laços de dependência coloniais no 

contexto do comércio mundial.  

O crescimento das cidades e seu conseqüente povoamento, ainda durante os séculos 

XVII, XVIII e XIX, intensificaram a comercialização de produtos advindos das áreas rurais 

em feiras e em mercados especializados. A comercialização em mercados especializados 
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ocorreria principalmente após a Revolução Industrial, quando a mecanização determinou a 

produção de itens manufaturados, estimulando também a mecanização do processo produtivo 

e a industrialização de produtos agrícolas. 

No século XX, após a Segunda Guerra Mundial, a ciência (com seus procedimentos 

técnicos e métodos científicos) passou a reestruturar os sistemas tradicionais de produção, 

visando aumentar a produtividade e diminuir os custos. A isso se somam a intensificação das 

redes de transportes e das telecomunicações que contribuíram para o aumento da circulação 

comercial. A fluidez ocasionada por  

 

[...] modernos sistemas de engenharia dos transportes e das comunicações e 
da modernização da produção agropecuária e industrial, promovendo 
acirramento da divisão socioespacial do trabalho agropecuário, 
intensificaram as trocas de todas as naturezas, difundindo o comércio e os 
serviços, como profundos impactos da vida social e no território. Assim 
sendo, conhecer a expansão do consumo e suas formas, a intensidade, 
qualidade e natureza dos fluxos de matéria e de informação foram 
importantes para indicar um leque de novas relações entre a cidade e o 
campo, explicitando formas de organização interna dos espaços urbanos e as 
novas relações entre as cidades da região (ELIAS, 2003, p.25). 

 

Através do desenvolvimento de novos processos e técnicas de industrialização e com o 

suporte dos meios de comunicação, a comercialização dos produtos agropecuários se intensificou 

em meio à generalização das trocas de mercadorias no mercado mundial, aumentando a eficiência 

logística e operacional. Segundo Tubiana (1984, p. 104), “a partir da metade da década de 60, a 

evolução das trocas agrícolas entre países do Norte e países do Sul traduz uma ruptura nítida dos 

antigos modelos coloniais de divisão do trabalho”. 

Nesse momento, ocorre uma mudança nas atribuições executadas por cada grupo de países 

que é expresso pela importação de produtos agrícolas brutos ou transformados por parte dos 

países subdesenvolvidos (Op. Cit., 1984). Isso decorreu da diminuição das atividades no segmento 

agrícola executadas por esses países subdesenvolvidos. O fato é notado quando  

 

[...] em 1980, os países em desenvolvimento já representavam 23% da 
demanda mundial em produtos agrícolas (contra 16% em 1967), 51% da 
demanda de cereais, 34% da dos produtos leiteiros (20% em 1967) e 31% 
das importações mundiais de açúcar (19% em 1967) (TUBIANA, 1984, p. 
105).  

 

Ainda segundo o autor, essa transformação resultou dos fatos ocorridos pós 1970, com 

a ruptura das relações coloniais, o aperfeiçoamento da economia agrícola e das técnicas 

utilizadas, além da estabilidade da moeda dólar que impulsionou as trocas realizadas pelos 
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países desenvolvidos. Juntamente a esses pontos, interagem as políticas protecionistas dos 

países desenvolvidos que inviabilizam a produção dos países em desenvolvimento 

(PIETRICOVSKY, 2008)2. 

Em contrapartida ocorre alteração nos modelos de consumo de alimentos nos países do 

hemisfério Sul, ao mesmo tempo em que ocorrem déficits alimentares. Isso porque os países 

desse hemisfério têm se apoiado no capital agroalimentar internacionalizado, na unificação do 

espaço econômico e na difusão do modelo norte-americano de produção-consumo (Tubiana, 

1984). Logo, vários países do hemisfério sul passam de exportadores a importadores de 

alimentos.  

Na década de 1990, precisamente entre os anos de 1997 e 1999, o comércio agrícola 

mundial cresceu em média 3,56% ao ano, totalizando segundo FAO (2000), US$ 454,4 

bilhões. Entre 2005 e 2008 o crescimento do mercado mundial foi de 3,8% ao ano (USDA, 

2008), decaindo para 3% no ano de 2009, em função da recessão econômica. Contudo, o 

crescimento averiguado de 1990 a 2008 se justificou nas mudanças impostas aos modelos de 

organização das trocas agrícolas mundiais3 impulsionadas pelo movimento de unificação, 

fracionamento e especialização dos espaços econômicos. Tal ação é verificada no processo de 

complementaridade dos espaços urbanos e rurais, que acarretam “[...] a more balanced growth 

between city and countryside, shift massive amounts of labor out of agriculture and to 

generally seek a modern, urban-based society”4 ( HUANG et. al., 2006, p. 02). 

As práticas agrícolas têm auxiliado o crescimento urbano de muitas cidades e ainda 

hoje podem ser consideradas, em muitos locais, impulsoras da circulação de mercadorias e 

rendas, representando as “[...] novas possibilidades de instantaneidade e simultaneidade da 

informação e do capital financeiro, o aumento da demanda de trabalho intelectual, etc. [...]” 

(ELIAS, 2003, p.53). 

Desse modo, o modelo de desenvolvimento imposto aos países subdesenvolvidos não 

priorizou o setor de alimentos, particularmente da pequena produção familiar. Pelo contrário, 

incentivou a industrialização e acarretou o crescimento de áreas urbanas. Contudo, tais 

processos têm sofrido mudanças, especificadas na criação de áreas especializadas à produção 

de determinados itens, na integração de áreas para essa finalidade e no movimento de 

                                                   
2 PIETRICOVSKY, I. (2008) relata ainda que os países em desenvolvimento, por comprar alimentos e petróleo no 
exterior, acabam provocando aumentos inflacionários. 
3 Segundo Tuabiana (1984, p. 109), o modelo de organização das trocas é mencionado no sistema de preços, na 
regulação internacional das relações econômicas e na criação de instituições financeiras. “Estas últimas têm como 
tarefa favorecer um crescimento compatível com os imperativos do desenvolvimento e a organização do comércio 
alimentar mundial”. 
4 Um crescimento mais equilibrado entre a cidade e a zona rural, pois substituí a massas de trabalhadores agrícolas e de 
forma geral fundamentam uma urbanização moderna, baseada na sociedade.  
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“despolarização espacial” (SANTOS, 2001). Ainda segundo Santos (2001), a despolarização 

decorre do desenvolvimento de novos centros urbanos de porte médio e da integração das 

escalas locais com as globais, através das inserções verticais nas horizontalidades estimuladas 

pelos modelos de comercialização e de consumo. 

 

 

1.2 COMERCIALIZAÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS NO BRASIL 

 

1.2.1 Práticas Comerciais: do período Colonial ao Século XIX 

 

A comercialização de produtos agrícolas é historicamente dinâmica no Brasil. Isso 

decorre do modelo de colonização imposta, da extensão territorial, da diversidade e das 

tendências produtivas, assim como da evolução dos sistemas técnicos que incluem ciência, 

informação e os modos de organização e regulação do trabalho social, impostos e estruturados 

no país. 

O modelo de colonização imposto ao Brasil, mesmo no período pré-técnico 

(SANTOS, 2001), acabou estruturando o seu mercado de gêneros agrícolas aos interesses 

lusitanos que, inicialmente, se fixou na extração de madeiras e, posteriormente, na 

monocultura de produtos de grande valor econômico nos mercados da Europa, a exemplo da 

cana-de-açúcar, do café e do fumo. Consequentemente, as práticas monocultoras 

impulsionaram o setor agrícola da antiga colônia e tornou o Brasil, uma espécie de “celeiro 

agrícola” do mundo, durante grande parte do período colonial.  

Assim, por aproximadamente três séculos o Brasil se voltou à produção de produtos 

agrícolas para exportação, deixando os gêneros alimentícios voltados ao consumo interno a 

cargo dos escravos e brancos livres que promoviam cultivos às margens dos plantations. Com 

isso, verifica-se que a tradição monocultora dificultou a organização de um sistema policultor 

voltado ao mercado interno. Segundo Prado Júnior, 

 
Se vamos à essência da nossa formação veremos que na realidade nos 
constituímos para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros; mais tarde, 
ouro e diamantes, depois algodão, e em seguida café para o comércio 
europeu. E nada mais que isto. É com tal objetivo, objetivo exterior, voltado 
para fora do país e sem atenção a qualquer outra coisa, que se organizarão a 
sociedade e a economia brasileira. Tudo se disporá naquele sentido: a 
estrutura, bem como as atividades do país. Virá o branco europeu para 
especular, realizar um negócio; inverterá seus cabedais e recrutará a mão-de-
obra que precisa: indígena ou negros importados (PRADO JÚNIOR, 1942, 
p. 26). 
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No século XIX, o país exportava para várias partes do mundo, expressivas quantidades 

de açúcar, café, cacau, algodão, arroz, além de madeiras e matérias-primas variadas de 

extração vegetal. Tal fato foi possível, segundo Santos (2001, p.31), através da invenção e 

difusão das máquinas, típico do Período Técnico, no qual alguns espaços foram mais 

privilegiados que outros e acarretou a formação de “arquipélagos urbano-econômicos” e 

conseqüentemente, disparidades regionais. Aliado a questão técnica se verificaram as 

primeiras imposições estruturais visando à integração das regiões brasileiras e a integração do 

país a outros mercados. Entre as infra-estruturas, Santos (2001) destaca: 

 

Os portos, lugar de solidariedade entre navios, rotas de navegação e zonas 
produtivas, as ferrovias, as primeiras estradas de rodagem e usinas de 
eletricidade permitiram a constituição dos primeiros sistemas de engenharia 
no território brasileiro. [...] As primeiras linhas regulares de navegação entre 
o Brasil e o Velho Mundo, a partir de 1850, convidam à construção de cais 
nos portos do Rio de Janeiro, Bahia, São Luiz do Maranhão, Recife, 
Cabedelo e as docas em Belém do Pará, que até então operavam como 
pontos de um precário desembarque. No Rio de Janeiro, as novas infra-
estruturas portuárias nascem em solidariedade com as primeiras estradas de 
ferro, como a Pedro II (SANTOS, 2001, p. 33). 
 

Além disso, através do impulso dado a imigração européia para o meio rural brasileiro, 

iniciou-se uma especialização agrícola que rompia com a tradição de monocultura em bases 

latifundiárias e introduziam culturas voltadas à demanda interna, principalmente no extremo 

sul do país, com cultivos de alfafa, aveia, centeio, cevada e trigo. Nesse espaço passaram a ser 

cultivados vinhedos, para a fabricação de vinho, e frutas não tropicais, como maçã, pêra, 

marmelo e pêssego que posteriormente se irradiariam com êxito para outras regiões. Na 

região norte, focava-se o cultivo de seringueiras e de guaraná, enquanto na região nordeste se 

produzia a carnaúba e o babaçu. Posteriormente, com a imigração de japoneses para o Brasil, 

principalmente para o sudeste, começa-se a produzir a horticultura e a pomicultura.  

 

 

1.2.2 Políticas Públicas e a Comercialização Agrícola no Brasil do Século XX 

 

No século XX, as políticas públicas estimularam os investimentos em infra-estruturas, 

com a instalação de redes viárias aliadas ao desenvolvimento da engenharia de comunicações 

que se colocaram como algumas das mais importantes variáveis estratégicas de conexão do 

país com suas regiões, pois diminuiu distâncias e condicionou trocas rápidas dentro das redes 
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de mercado. Nesse sentido, a intervenção do Estado foi sentida a partir da aptidão produtiva 

de cada área com investimentos em infra-estrutura que possibilitaram a organização e a 

distribuição dos produtos. 

Essa ação é sentida desde a década de 1920, com a construção das primeiras redes 

rodoviárias no Brasil que se iniciaram com o Programa de Combate a seca no Nordeste. 

Ainda nessa década era inaugurada a primeira rodovia pavimentada, Rio-Petropólis, 

atualmente conhecida como rodovia Washington Luiz. 

No período denominado Estado Desenvolvimentista (1930-1961), cujo ideário 

preconizava o desenvolvimento econômico por meio de política de investimento liberal em 

relação ao capital estrangeiro, o Brasil passou por transformações econômicas e sociais com a 

intervenção do Estado. Nesse período, a integração nacional no governo de Getúlio Vargas 

era impulsionada pela criação do Fundo Rodoviário Nacional (1946) que estabelecia imposto 

sobre combustíveis líquidos utilizados para a construção de estradas e pela fundação da 

Petrobrás (1954) que estimulou a produção de asfalto.  

A ação do estado na agricultura era sentida principalmente na política de preços 

mínimos. Tal política foi instituída no governo de Getúlio Vergas e estabelecia o preço 

mínimo para os portos de embarque e para grandes centros de consumo (BESKOW, 1999). 

Essa política era utilizada como critério para operações de compra e financiamento e como 

assistencial para produtores e cooperativas, principalmente nos cultivos de algodão e de trigo. 

Ainda na década de 1950, a implementação de programas visando o desenvolvimento 

rural foram proposto para a região Nordeste do país, tendo iniciado com a criação da 

Superintendência De Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), com a transformação da 

agricultura, da industrialização e com os incentivos às exportações. Nesse momento foram 

criados programas que se estenderam pelas décadas de 1970 e 1980, como o Programa de 

Apoio do Pequeno Produtor Rural (PAPP); o Programa de Irrigação do Nordeste (PROINE) e 

Programas de financiamento federal, a exemplo do Financiamento do Nordeste (FINOR) e do 

Fundo Constitucional do Nordeste (FNE) (SOUZA, 1997). 

No governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) não houve preocupação com a 

expansão do setor agrícola do país, mas teve importância a expansão da malha rodoviária e a 

implantação da indústria automobilística nacional (1957). 

Entre 1960 e 1970, o Brasil aderiu ao pacote tecnológico norte-americano, 

denominado “Revolução Verde”. Essa política definiu mudanças na base produtiva do país, 

com a implementação de maquinaria, insumos, fertilizantes e defensivos químicos. 
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Nesse momento, o Estado teve importante influência na modernização agrícola, pois, 

era de seu interesse o crescimento do setor para apoiar a urbanização e a industrialização, 

consolidar o modelo desenvolvimentista no Brasil e manter superávits na balança comercial. 

Desta forma, observa-se que,  

 

[...] a agricultura passou a ocupar posição subordinada, tanto no nível 
econômico como no das decisões, passando a liderança do processo ao setor 
urbano-industrial, ressalvadas as profundas fragmentação existentes não 
apenas no interior destes setores, mas no conjunto das elites (GONÇALVES 
NETO, 1997, p.137).  

 

A utilização de capital, tecnologia e informação nas atividades produtivas do campo 

criou uma nova relação rural-urbana que pode ser relacionada à abordagem do continuum, 

onde “[...] o avanço do processo de urbanização é responsável por mudanças significativas na 

sociedade em geral, atingindo também o espaço rural e aproximando-o da realidade urbana” 

(MARQUES, 2002, p.100). 

Nessa articulação dos espaços rurais-urbanos, o Estado participou com investimentos e 

contribuiu para a associação do capital privado nacional com o internacional na 

implementação de infra-estrutura, incentivos fiscais, programas e pesquisas. 

Entre os programas que visam o desenvolvimento do meio rural brasileiro destacam-

se: 

 

PROTERRA (1971) – Programa de Redistribuição de Terras e Estímulos a 
Agroindústria do Norte e Nordeste; PROVALE (1972) – Programa Espacial 
para o São Francisco e o; POLOAMAZÔNIA – Programa de 
Desenvolvimento das Áreas da Amazônia. Na região Centro-Oeste destaca-
se a criação do PROAGO (1973) – Programa de Garantia de Atividade 
Agropecuária; POLOCENTRO (1975) – Programa de Desenvolvimento dos 
Cerrados; PRODECER (1976) – Programa Nipo-Brasileiro de 
Desenvolvimento Agrícola da Região dos Cerrados (MATOS, 2006, p.69).  

 

Além desses programas, o crédito rural foi outro significativo impulso para a 

modernização da agricultura brasileira. Segundo Gonçalves (2008), esse sistema creditício foi 

instituído em escala nacional, com a criação do Sistema Nacional do crédito Rural (SNCR), 

na metade da década de 1960, visando o financiamento de fertilizantes, sementes, máquinas e 

defensivos. Tal medida se justificou pela escassez de alimentos verificada desde a década de 

1950 e no incentivo estatal para a “Reforma Agrária Camponesa”, na década de 1960, assim 

como na busca por ampliação do mercado interno e por manutenção da burguesia industrial 

monopolista com seus complexos agroindustriais (GRAZIANO DA SILVA, 1999).  
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Destarte, o período de 1964 a 1980 é demarcado por intervenção direta do Estado na 

economia, principalmente no que se refere aos elementos comerciáveis, ou seja, na 

consolidação de políticas urbano-industriais e depois de crescimento da agropecuária no país. 

Nesse momento, a política agrícola centrou-se principalmente no crédito para o setor rural que 

desejava responder as necessidades de modernização da agricultura brasileira. O segmento 

rural, até então, era analisado como entrave para a economia, pois ela continuava dependente 

de fatores exógenos, isto é, só tinha valor quando agregava demanda internacional.  

Na década de 1970, a produção per capita de produtos agrícolas ainda era pequena, 

demonstrando que a agricultura brasileira não havia expandido sua produção de alimentos. 

Em tais circunstâncias, o Estado, através de políticas agrícolas, buscou alavancar o processo 

de modernização da agricultura brasileira e contribuir para viabilizar as transformações 

estruturais do campo, através da criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA) e da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(EMBRATER). Essas empresas tinham por objetivo promover respectivamente, o 

desenvolvimento de tecnologias aplicadas ao campo e a prestação de orientação técnica e de 

extensão rural. Como política territorial, essas entidades estariam pulverizadas em todo o 

território nacional, a depender da atividade produtiva dominante. 

Além disso, a construção de portos e aeroportos, na década de 1970, não só foram 

importantes para a circulação de mercadorias nacionais em âmbito interno e externo, como 

também, foram essenciais para o desenvolvimento rural e para a articulação rural-urbana. 

Esses programas estatais pretendiam modernizar e estimular a circulação e a comercialização 

de produtos agrícolas, impulsionando o segmento primário da economia brasileira. 

Entre esses programas, o Estado passaria a implantar também, Centrais de 

Abastecimento (CEASAS), com o intuito de dinamizar a comercialização de mercadorias 

agrícolas, concentrando o comércio no modo atacadista. Este projeto seguiu o modelo da 

Central Geral de Abastecimento do Estado de São Paulo (CEAGESP) – “maior mercado 

atacadista da América Latina” (CORTEZ, 2002, p. 23). 

Segundo Cortez (2002), o Brasil conta com cerca de 50 CEASAS que distribuem 

aproximadamente de 25 milhões de toneladas de frutas e hortaliças/ano. Essas centrais de 

abastecimento encontram-se localizadas próximo do mercado consumidor, fato que favorecia 

a comercialização e circulação de produtos agrícolas. Contudo, a infra-estrutura dessas 

centrais tem ficado obsoleta e sem capacidade de se adequar as condições mercadológicas, 

uma vez que elas não contam com sistema de refrigeração, falta energia elétrica e tecnologias 

capazes de manter os produtos com qualidade. 
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Para Santana, 

 
O governo brasileiro estimulou a criação de centrais nas principais cidades 
do país, principalmente nas capitais, que já se destacavam como principais 
centros consumidores. Atualmente, além das capitais há centrais nas 
principais cidades que em alguns casos são denominados apenas de 
mercados (Op. Cit., 2005, p.33). 
 

Dentro do contexto militar, o segmento agrícola só ganhará impulso, propriamente, a 

partir do projeto de Metas e Bases para a Ação de Governo e do I Plano Nacional de 

Desenvolvimento - PND (1972-1974), quando a agricultura deixa de ser vista como um 

entrave na economia; e posteriormente no II PND, quando o setor torna-se mais dinâmico e é 

evocado a suprir a necessidade de alimentos, de matérias-primas agrícolas e de produtos 

agrícolas industrializados, num momento em que se configurava uma crise mundial. Deste 

modo, visualiza-se que as políticas agrícolas brasileiras sempre tiveram por objetivo atender 

as solicitações do grande capital nacional e internacional. 

A partir da década de 1980, os financiamentos em escala nacional para o segmento 

agropecuário foram diminuídos significativamente, se restabelecendo na segunda metade da 

década de 1990, quando os créditos de investimentos passam a ser ministrados pelo Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) (GONÇALVES, 2008).  

Entre os principais programas voltados para o desenvolvimento rural e efetuados por 

este banco, destacam-se: Programa de Modernização da Frota de tratores agrícolas e 

implementos associados a colheitadeiras (MODERFROTA); Programa de incentivo à 

Irrigação e à armazenagem (MODERINFRA); Programa de Modernização da Agricultura e 

Conservação de Recursos Naturais (MODERAGRO); Programa de Desenvolvimento 

Cooperativo para Agregação de valor à Produção Agropecuária (PRODECOOP); Programa 

de Incentivo ao Investimento no Agronegócio (INVESTIAGRO); Programa de Estímulo à 

produção agropecuárista sustentável (PRODUSA) e Programa Nacional de Fortalecimento da 

agricultura Familiar (PRONAF).  

O PRONAF é resultado da pressão exercida pelos movimentos sociais e pela 

Confederação dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) junto ao governo de Fernando 

Henrique Cardoso. Segundo Hespanhol (2007), na década de 90, os estudos desenvolvidos 

por Lamarche (1993) e pela FAO/INCRA (1994) demonstravam a importância da agricultura 

familiar no volume da produção brasileira, especialmente para o mercado interno e na 

absorção de mão-de-obra no campo. Decorrente disso, o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) foi estimulado e 
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[...] os produtores rurais com até quatro módulos fiscais e até dois 
trabalhadores contratados passaram a usufruir de tratamento diferenciado, 
tendo acesso ao crédito oficial a taxas de juros mais baixas do que as das 
modalidades convencionais de crédito, sendo utilizados, para tanto, recursos 
do Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT) (Op. Cit. p.275). 

 
Além desse programas, ainda na década de 1980, surgem as centrais de compra e 

centrais de distribuição, substituindo os sistemas de integração ou pontos de concentração 

instalados pelos governos anteriormente. Tradicionalmente, a comercialização de 

hortifrutigranjeiros ocorria sob três funções: 1-Informação Comercial, quando o comprador 

obtinha informações a respeito do preço e das características do produto; 2- Negociações, com 

pagamento ou troca de produtos; e 3- Logística, quando se transportava o produto para o 

ponto de comercialização e distribuição. 

Na década de 1980, o mercado de produtos agrícolas brasileiros ainda vinha decaindo 

em função da maior eficiência no mercado de manufaturados. Decorrente disso, as taxas de 

participação no mercado agrícola internacional variou de 3,8% em 1970 para 3,1% em 1980 

(REVISTA RURAL, 2003). 

O governo brasileiro ainda em suas escalas Federal, Estadual e Municipal tem adotado 

medidas a fim de inserir agricultores familiares no mercado. Entre essas medidas estão o 

programa Parceria e Mercado, “[...] que foca a formação de parcerias para alcance de 

mercadorias locais, regionais e internacionais (SANTANA, 2005, p.51); prêmio Parceiro da 

agricultura familiar que visa aumentar a produtividade, com melhoria de qualidade dos 

produtos, agregando valor e incrementando a renda do campo; disponibilização de atenção à 

pequena produção familiar e a sua comercialização, através do Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA), via CONAB e do fortalecimento dos mercados períodicos e feiras livres 

com produtos de menor custo. 

Em função do apoio estatal disponibilizado aos agricultores para a comercialização 

dos produtos agrícolas, começaram a surgir as feiras que contribuiram para o crescimento de 

cidades a partir do estabelecimento de novas funções urbanas. Logo,  

 
[...] o surgimento de várias cidades está associada aos mercados períodicos. 
De acordo com o desempenho e a dinâmica assumida, as cidades surgem em 
decorrências do seu uso comercial e chegam a desaparecer pelo insucesso 
comercial. Em outros casos, tornam-se verdadeiros entroncamentos 
comerciais e rodoviários prósperos, como Itabaiana, em Sergipe; Feira de 
Santana, na Bahia; Arapiraca, em Alagoas; Caruaru, em Pernambuco; 
Campina Grande, na Paraíba; Campinas, em São Paulo; Caixias do Sul, no 
Rio Grande do Sul; Lages, em Santa Catarina; Londrina, no Paraná, dentre 
outras (SANTANA, 2005, p. 63). 



 

 

40 

 
Deste modo, o estado  nacional interviu por meio de diversos programas na 

implementação de infra-estrutura visando desenvolver o campo, criando condições de 

competitividade em âmbito internacional e articulando-o as necessidades da cidade. Além 

disso, parcela da população local tem dado sua contribuição nesse intercâmbio comercial 

(rural-urbano), a partir de estímulos ao crescimento da circulação das mercadorias que 

resultam no desenvolvimento de cidades de porte médio.   

Na década de 1990, o país volta a exibir índices de crescimento no setor agrícola, 

tendo no triênio de 1997 a 1999 uma participação de 3,4% no mercado nacional. Segundo 

Vilela e Henz (2000, p. 72), no ano de 1998, os segmentos de frutas e hortaliças responderam 

por 9,4% da movimentação financeira do agronegócio, tendo representado 3,5% do Produto 

Interno Bruto agrícola do Brasil, distribuindo-se: 68% na região Sudeste, 17% na região Sul e 

15% na região Nordeste e Centro-oeste.  

Esse crescimento na década de 1990 pode ser explicado pelo aumento de fluxo do 

comércio internacional, em função do crescimento das quantidades, da diversificação dos 

produtos comercializados e das exigências de qualidade dos mercados consumidores. Desse 

modo, a agricultura teria um papel fundamental nas transações comerciais externas, 

representando marco central na produção de divisas. 

No início do século XXI, o Brasil apresentou uma área de aproximadamente 550 

milhões de hectares propícios para cultivos agrícolas. Nesse espaço nacional quase não existe 

limitações para o cultivo de frutas e hortaliças, apesar de concentrarem 2/3 da produção no sul 

e sudeste, enquanto no Nordeste encontra-se cerca de 30%. Deste modo,  

 
[...] uvas são cultivadas nos Estados do Rio Grande do Sul, Bahia e São 
Paulo; maçãs em Santa Catarina; pêssegos, em São Paulo; melões, no Rio 
Grande do Norte; e outras culturas como Laranja e Banana podem ser 
encontradas numa vasta extensão do território. Entre as hortaliças, embora 
não existam limitações importantes do ponto de vista agronômico, são 
cultivadas predominantemente por pequenos produtores nas regiões vizinhas 
aos grandes centros urbanos [...] (CORTEZ et al, 2002, p. 18). 

 
Essa diversidade produtiva se justifica nas condições de clima e de localização do país, 

que se encontra numa zona tropical. Além disso, tem-se buscado melhorar a qualidade das 

frutas e hortaliças comercializadas interna e externamente com introdução de lojas varejistas, 

utilização de refrigeração e incentivo à demanda por produtos saudáveis e de qualidade.  

Entre 2000 e 2004, os fluxos de produtos agrícolas em termos de exportação se 

mostravam inverso aos de importação. Nesse período, as exportações de produtos agrícolas 
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cresceram a uma taxa anual de 20% e as importações se contraíram a uma taxa média anual de 

3% (JALES, 2005). No ano de 2004, o Brasil foi o maior exportador mundial de açúcar, 

etanol, carne de frango, carne bovina, óleo de soja e farelo de soja. Ainda conforme Jales 

(2005, p.05), o Brasil tende a não sofrer de surtos de importação, pois dos seis produtos mais 

importados mundialmente, o país é exportador de quatro que são: algodão, leite, milho e soja. 

No primeiro trimestre de 2009, o comércio agrícola do Brasil teve um superávit de 3,01 

bilhões de dólares, tendo exportado 31,18 bilhões de dólares e importado 28,17 bilhões (IEA, 

2009).   

Os produtos agrícolas importados pelo Brasil advêm principalmente do Mercado 

Comum do Sul e dos Países ricos. Entre os produtos importados destacam-se: arroz, trigo, 

malte, vinhos, pescados chilenos, ameixa, ameixa seca, coco, maçã, nectarina, pêra, pêssego. 

Tais importações foram favorecidas, ainda na primeira década do século XXI, pela política 

cambial com o dólar americano, assim como pela diminuição do poder do intermediário e pela 

oferta de frutos de clima subtropical.  

Por tudo isso, verifica-se que existe a ação do Estado na promoção dos espaços de 

comercialização. Todavia, não há por parte desse ator incentivo a manutenção de tais espaços, 

também faltam auxílios a uma produção agrícola mais heterogênea que corresponda às 

necessidades do mercado e políticas públicas na comercialização desses produtos. Esse 

processo comercial é dominado pelo capital privado que na figura do intermediário ou da 

indústria atua desde a etapa de produção, quando exige o que deve ser produzido; de 

transporte, garantindo a locomoção dos produtos da área produtora ao mercado ou aos 

espaços de processamento; e mesmo, na etapa de comercialização, realizando a venda do 

produto junto ao consumidor final.  

Assim, a articulação do capital privado e estatal no setor agrícola e comercial 

demonstra que a dominação exercida pelo sistema capitalista contribuiu para a articulação da 

relação cidade-campo, na contradição da idéia de centro-periferia (CARLOS, 2004). Fato 

exemplificado no papel assumido pela metrópole paulista que domina, articula e mantém 

fluxos de toda a produção agrícola brasileira, controlando-a através da Bolsa de Cereais 

oficiais, da Bolsa de Mercadorias e Futuros, sendo também responsável pela comercialização 

e fluxos de parte dos produtos agrícolas do país. 

A comercialização de produtos agrícolas tem ocorrido através de cotação e de 

negociação global em bolsa de valores. Fato que torna essa comercialização conhecida por 

commodity. A commodity significa mercadoria e é utilizada como referência para os produtos 

in natura em estado bruto ou com pequeno grau de industrialização que apresentam 
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qualidades quase homogêneas e são produzidos por atores diferentes, mas em grandes 

quantidades. Em virtude das commodities, os produtos agrícolas não só estão suscetíveis as 

oscilações do mercado global, como também, têm impacto significativo nos fluxos financeiros 

mundiais, podendo causar perdas a agentes econômicos e até mesmo a países.  

Por conseguinte, a economia nacional, mesmo com o desenvolvimento industrial, 

sempre se manteve ligada de forma direta e indireta ao campo. Tal fato se justifica ainda, na 

analogia que Santos (2005) faz a respeito de “dois Brasis”, um urbano, onde prevalecem 

atividades complexas e outro rural, no qual sobressaem atividades produtivas. Ambos os 

espaços se inter-relacionam e colaboraram para que muitas cidades se desenvolvam atreladas 

às atividades agrícolas circundantes, assim como contribuí para o desenvolvimento de outros 

segmentos econômicos. Conforme Elias (2003), 

 
As cidades próximas às atividades agrícolas e/ou agroindustriais modernas 
têm, dessa forma, crescido freneticamente, nos últimos anos, reorganizando 
seu espaço e sua economia fundamentadas nas demandas mais imediatas 
dessas produções. As suas transformações foram numerosas e intensas nesse 
último meio século, especialmente na sua segunda metade (ELIAS, 2003, 
p.285).      

 

Com o aceleramento da urbanização no Brasil, cresceram o número de cidades e se 

intensificaram o modo de vida urbano. As cidades se tornaram lócus de produção e de trocas 

globalizadas, mesmo estando submetidas à produção e as necessidades do campo. Esse 

processo resultou na dispersão espacial da produção, no relacionamento entre diferentes 

regiões, na concentração de atividades e de população em algumas cidades e na definição de 

circuitos urbano-econômicos no espaço (SANTOS, 2004).  

A demanda produtiva e o consumo auxiliaram, durante todo o século XX, a 

reestruturação da agricultura brasileira (ELIAS, 2003). Esta se encontra hoje sistematizada em 

um novo modelo técnico, econômico e social de desenvolvimento que se integra a 

globalização. Sendo assim, nos últimos trinta anos a agricultura brasileira tem se utilizado dos 

meios técnicos-científicos-informacionais para aumentar sua produção e atender as demandas 

internas e externas. A introdução desses elementos gerou, 

 

[...] uma contínua renovação das suas forças produtivas, que passam a 
responder com velocidade às necessidades colocadas pelos agentes 
econômicos hegemônicos do setor, refletindo no aumento da produção e da 
produtividade, assim como na sua inter-relação crescente com as demais 
atividades econômicas (ELIAS, 2003, p.54). 
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A modernização da agropecuária nacional se refletiu na associação com a atividade 

industrial, sendo esta situação reforçada: em primeiro lugar, pelas políticas do Estado na 

imposição de infra-estruturas que introduziram o Brasil na rota de produção, comercialização 

e distribuição de produtos no mercado mundializado e em seguida, pela intensificação do 

trabalho que por meio de trocas inter-setoriais consolidaram a especialização da produção em 

todo o país.  

Ainda no século XX, aliado ao crescimento urbano, o comércio de produtos agrícolas 

no Brasil foi impulsionado com o crescimento demográfico e com a chegada de novos 

imigrantes que possibilitaram o crescimento do mercado de consumo, o desenvolvimento das 

redes de transporte e de comunicação. 

Portanto, o contexto de comercialização de produtos agrícolas no Brasil foi favorecido 

pela ação do Estado, mas tem na figura do capital privado, através de atravessadores, 

enquanto atores que comercializam direto com o consumidor, de indústrias que integram a 

lógica dos complexos agroindustriais, ou ainda, pela associação de ambos, o eixo fundamental 

para a sua consolidação (GRAZIANO DA SILVA, 1999). No município de Itabaiana/SE, a 

cadeia de comercialização destaca-se em diversos produtos, sendo controlada exclusivamente 

pelo capital privado, na figura do intermediário, em espaços definidos pela ação do Estado 

que busca organizar esse processo. De tal modo, a etapa de comercialização envolve diversos 

atores sociais que compõem uma cadeia de produção e de comercialização. 

 

 

1.2.3 Atores sociais: interação produtor-consumidor e aspectos comerciais 

 

O desenvolvimento do meio técnico-científico-informacional na agricultura contribuiu 

para o aumento das áreas agrícolas, da produção, da diversidade dos produtos ofertados ao 

mercado e para a dinamização da distribuição dos produtos com o aumento da distância 

percorrida. Deste modo, a demanda da cadeia de produtos agrícolas por sistemas logísticos 

mais eficientes tem sugerido novas mudanças no tempo e no espaço, no que se refere à lógica 

de produção, de armazenamento, de distribuição e de comercialização.  

Esse circuito econômico é um encadeamento superficial, no qual a produção constitui 

o geral, a distribuição e a comercialização o particular e o consumo o singular. Segundo Marx 

(1977, p.217), 
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Na produção o indivíduo objetiva-se e no indivíduo subjetiva-se o objeto; na 
distribuição é a sociedade, sob a forma de determinações gerais dominantes, 
que faz o papel de intermediária entre a produção e o consumo; na troca, a 
passagem de uma a outra é assegurada pela determinação contingente do 
indivíduo. 
 

Ainda segundo Marx (1996), a produção é consumo, pois só se produz o que será 

consumido. Entre essas duas variáveis está a distribuição que obedece as leis sociais e 

determinam os itens de seu pertencimento na totalidade. Contudo, a intermediação também se 

expressa na dialética produção-distribuição, uma vez que essa ação se coloca como fator pré-

econômico, podendo ocorrer antes mesmo da distribuição. Neste sentido, 

 
As relações e os modos de distribuição apresentam-se simplesmente como o 
inverso dos agentes de produção. [...]. A estrutura da distribuição é 
internamente determinada pela estrutura da produção. A própria distribuição 
é um produto da produção, não só no que diz respeito ao objeto, apenas 
podendo ser distribuído o resultado da produção, mas também no que diz 
respeito à forma, determinando o modo preciso de participação na produção 
as formas particulares da distribuição, isto é, determinando de que forma o 
produtor participará na distribuição (MARX, 1977, p.223). 

 
Assim sendo, a cadeia produtiva dos gêneros agrícolas se estabelece pela atuação dos 

seguintes atores sociais: fornecedores de insumos, produtores, atravessadores, varejistas e 

consumidores. 

Os fornecedores de insumos se referem às empresas responsáveis por ofertar produtos 

necessários ao desencadeamento da cadeia produtiva, no caso do campo, esses têm por 

finalidade ofertar sementes, fertilizantes, defensivos, herbicidas, entre outros (SILVA, 2005, 

p.01). 

Os produtores que fornecem aos intermediários a produção são definidos como 

agricultores familiares. Estes subordinados ao capital estão diluídos da luta de classe, retirado 

da análise histórica do camponês e deixa de ser permitido o entendimento da questão agrária 

como um processo histórico.  

O agricultor familiar enquanto classe rural, segundo Schneider (2003), aparece em 

meados da década de 1990, decorrente de dois fatores que tiveram impacto social e político 

significativo no centro-sul do país: o primeiro, marcado pela adoção do termo como uma nova 

categoria-síntese pelos movimentos sociais do campo, dirigidos pelo sindicalismo rural ligado 

à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG; e o segundo, 

definido pela criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 

PRONAF em 1996, que através da ação do Estado deu legitimidade ao termo. Conforme 

Neves (2007), 
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[...] o termo agricultura familiar corresponde então à convergência de 
esforços de certos intelectuais, políticos e sindicalistas articulados pelos 
dirigentes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, 
mediante apoio de instituições internacionais, mais especialmente a 
Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) e o 
Banco Internacional e Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Consagra-
se para dar visibilidade ao projeto de valorização de agricultores e 
trabalhadores rurais sob condições precárias de afiliação ao mercado e de 
reprodução social, diante de efeitos da interdependência entre agricultura e 
indústria e do processo de concentração da propriedade dos meios de 
produção no setor agropecuário (Op. Cit., 2007, p. 230). 
 

Dessa forma, a utilização da denominação agricultor familiar, deseja enfatizar a 

inserção do agricultor às lógicas de mercado. O termo caracteriza uma categoria sócio-

profissional, mas tem conotações variadas conforme o debate político e sindical, 

correspondendo “[...] à agregação de um amplo e diferenciado conjunto de produtores, cuja 

atividade produtiva e gestão do estabelecimento tomam por base a vinculação dos membros 

da família” (Op. Cit., 2007, p.233). A constituição do agricultor familiar se define no sentido 

da ampliação do consumo e na possibilidade do produtor de agregar competitividade no 

mercado. 

Nesse sentido, a agricultura familiar é a forma de organização da produção em que a 

família é ao mesmo tempo proprietária dos meios de produção, quem executa a atividade 

produtiva e quem constituí, de forma tradicional, as redes de circulação de mercadoria. Para 

Neves (2007), essa condição imprime formas de gestão para as unidades, com padrões de 

sociabilidade e objetivos sócio-econômicos.  Tal categoria social se define pelo processo 

produtivo conduzido pelo proprietário da terra, pela ênfase na diversificação produtiva, na 

durabilidade dos recursos, na qualidade de vida, na utilização do trabalho assalariado em 

caráter complementar e na tomada de decisões imediatas devido ao alto grau de 

imprevisibilidade do processo produtivo (FAO/INCRA, 1994). Conforme análise, 

 
É no interior da família e do grupo doméstico que se localizam as principais 
razões que explicam, ao mesmo tempo, a persistência e a sobrevivência de 
certas unidades e a desagregação e o desaparecimento de outras. As decisões 
tomadas pela família e pelo grupo doméstico ante as condições materiais e o 
ambiente social e econômico são cruciais e definidoras das trajetórias e 
estratégias que viabilizam ou não sua sobrevivência social, econômica, 
cultural e moral [...] (SCHNEIDER, 2003, p.114). 

 

O agricultor familiar tende a responder aos mecanismos de mercado, isto é, as 

oscilações de preço. Esse ator está subordinado ao sistema financeiro e por isso sua atividade 

tende a ser uma especialização produtiva, utilizando-se sempre de técnicas modernas e 
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insumos industrializados (SOTO, 2002, p.56). Por essa reflexão o agricultor não só trabalha 

para obter capital, arrenda terra e produz para comercializar, como também contribui na 

geração de mais-valia para outros atores envolvidos na cadeia produtiva dos gêneros 

agrícolas, a exemplo dos processadores representados pelo segmento industrial, 

atravessadores e varejistas. 

Os atravessadores são membros do canal de comercialização que atuam numa escala 

de transações mais volumosa. Eles são os responsáveis pela distribuição dos produtos na 

forma atacadista, comercializando-os para outros intermediários, como os varejistas, ou 

diretamente para o consumidor. Segundo Parente (2000), o setor atacadista consiste na venda 

de bens e serviços para clientes institucionais que adquirem determinada mercadoria para 

revender ou tê-la como insumo para as atividades empresariais.  

Esse setor, segundo a CONAB (2007), é normalmente controlado por instituições 

gestoras e por entrepostos. O primeiro é caracterizado pela personalidade jurídica que 

administra um ou mais entrepostos atacadista, como os CEASAS. No Brasil, eles são em 

maioria, empresas públicas que gerenciam o mercado e o sistema agroalimentar. Enquanto o 

segundo é definido pelos espaços de comercialização com influência local ou/e regional. 

Nesses espaços são definidos os preços, as escalas comerciais e os padrões de 

comercialização, cuja realização ocorre através de agentes privados mediante regras 

específicas que permite acesso de outros comerciantes.  

O mercado atacadista de hortigranjeiros no Brasil, segundo a CONAB (2007, p.12), é 

constituído por 41 instituições gestoras e por 72 entrepostos distribuídos por 22 estados da 

federação. Esses entrepostos, no ano de 2007, foram responsáveis pela comercialização de 

15,5 milhões de toneladas de hortigranjeiros, sendo que os dez maiores entrepostos 

comerciais do país são responsáveis por quase 70% da comercialização nacional5. As 

instituições gestoras, ainda mantêm programas sociais relacionados à segurança alimentar e a 

outras políticas sociais. 

Enquanto o segmento varejista é constituído por comerciantes que mantém contato 

direto com o consumidor final. Para Parente (2000, p. 22), o “varejo consiste em todas as 

atividades que englobam o processo de venda de produtos e serviços para atender a uma 

necessidade pessoal do consumidor final”. Além disso, eles são os definidores do que deverá 

ser produzido, conforme a demanda do consumidor, para atender o mercado. 

                                                   
5 CEAGESP-SP, CEASA-RJ, CEASAMINA-MG, MP JUAZEIRO-BA, CEASA/OS-PE, CEASA-GO, CEASA-PR, 
CEASA-Campinas, CESA-ES e CEASA-RS são responsáveis pela comercialização de 10.749,1 x 1000 t. de Flores, 
Frutas, Legumes, Ovos e Verduras. 
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Ainda segundo Parente (2000, p. 31-33), esse setor pode ser caracterizado por bares, 

subentendendo botequins, botecos, lanchonetes, bares e café que servem alimentos para o 

consumidor local; Mercearias, também conhecidos por armazéns ou empórios, caracterizam-

se por oferecerem produtos frios, laticínios e bazar em locais cujo potencial de mercado é 

fraco; padarias que atendem o consumidor com produtos de fabricação própria; mini-

mercados que além de oferecer produtos adotam o sistema de auto-serviço; lojas de 

conveniência oferecem bebidas, lanches e salgadinhos, estando normalmente localizadas em 

anexo a postos de gasolina; supermercados compactos que comercializam produtos 

alimentícios e representam a maioria das unidades de auto-serviços do Brasil; super lojas, 

definidas como supermercados, onde se comercializam produtos alimentícios e não-

alimentícios; hipermercados, cujas lojas de auto-serviço comercializam produtos alimentícios 

e não alimentícios em grande amplitude; e clubes atacadistas que é um segmento de 

mercadorias limitadas com poucos serviços a preços baixos para consumidores finais e 

pequenos negócios. 

Já os consumidores, o último ator no canal da comercialização, para ter determinado 

produto, envolve três fases distintas: o processo de convergência da produção para um 

mercado central, o balanceamento entre oferta e procura e a dispersão da produção 

(MARQUES E AGUIAR, 1993). 

A correlação dessa cadeia envolve segundo Marques e Aguiar (1993), quatro tipos de 

transformações da produção agrícola, que são: 1- as alterações de posse, ou seja, a 

transferência do produto, do produtor ao consumidor final, a partir do intermediário; 2- forma, 

que remete a transformação do produto, em sua forma bruta em produto processado e em 

condições para consumo; 3- tempo, uma vez que, a produção agrícola é sazonal e o consumo 

deve ocorrer durante todo o ano, por isso se recorre ao armazenamento e conservação de 

alimentos, até alcançar o consumidor final; e 4- espaço, decorrente do consumo dos produtos 

agrícolas ocorrerem fora de sua região de produção, sendo necessária a presença do 

intermediário no processo de transporte até os locais de consumo.  

A inter-relação dos diversos agentes, componentes da cadeia de comercialização, 

define os preços de mercado, como extensões do excedente do preço da produção, pois 

integram os mercados consumidores às áreas produtoras, promovendo assim a circulação das 

mercadorias. Em relação aos hortifrutigranjeiros, esses preços são sazonais, pois depende das 

condições naturais e das oscilações e/ou mudança de comportamento do mercado. 

Sendo assim, um dos aspectos fundamentais da comercialização agrícola é o mercado 

que em seu sentido amplo trata de todos os compradores potenciais de mercadorias (STEELE, 
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1971, p. 55). O mercado não se refere apenas a uma localização física ou ponto de vendas, 

mas a espaços onde operam forças criadoras de preço e que são acompanhadas por 

movimento físico.  

Os preços de mercado representam o valor adquirido por um determinado produto no 

processo comercial. Os mesmos são determinados pelos mecanismos de mercado, isto é, pelo 

Estado ou empresas, como uma espécie de mão invisível regulando na economia, o quê, o 

como e o para quem é produzido determinado item (SMITH, 1996, p. 438). Esses 

mecanismos controlam o consumo, a produção e determinam os valores a serem pagos, as 

quantidades e os recursos entre si.  

Os preços dos produtos agrícolas variam conforme a associação de novos atores 

comerciais que integram a cadeia produtiva, ou seja, a partir das redes existentes que 

medeiam o produtor e o consumidor final, como também, das novas características associadas 

em termos de tecnologias e de circulação. Logo, a variação de preços agrícolas ocorre 

principalmente na escala de produção, de intermediação e de consumo, a partir dos seguintes 

atores e fatores:  

 
a) ao nível de produtor - mudanças tecnológicas, preços dos fatores e 
produtos alternativos, financiamento, clima, etc.; b) ao nível do 
intermediário - variações nos custos dos insumos de comercialização 
(transporte, processamento, armazenamento, condições de financiamento, 
etc.); e c) ao nível de consumidor - variações na renda, população, preços de 
outros bens, etc. (BARROS, 2007, p.18-19). 

 
Além dos elementos definidores dos preços agrícolas, outros pontos são importantes 

para o entendimento do processo de comercialização, destacando-se, por exemplo, as 

características dos gêneros agrícolas e as características do seu consumo que tratam 

especificamente das condições naturais, do tamanho, do tipo e da localização produtiva; da 

busca por técnicas para diminuir a deterioração e perda dos produtos; e do preço, que definido 

pela demanda tende a aumentar a renda do agricultor (Marques & Aguiar, 1993, p.28-34). 

Além disso, a comercialização se estrutura no enfoque agrícola da renda proporcionada pela 

terra, que é renda capitalizada, valorizada pelo trabalho e pelos frutos repassados ao 

capitalista na circulação (MARTINS, 1993, p. 55).  

Logo, a comercialização de produtos agrícolas está inserida no contexto da cadeia de 

produção que interage em um processo de oferta de produtos ou serviços ao mercado 

consumidor. A constituição e efetivação dessa cadeia não ocorrem da mesma forma em todos 

os lugares, uma vez que, “[...] cada arranjo depende de inúmeras variáveis, que normalmente 

estão associadas aos contextos regionais e as exigências de mercado” (SILVA, 2005, p.05).   
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1.3 COMERCIALIZAÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EM SERGIPE 

 

Seguindo o mesmo parâmetro do que ocorre no Brasil, o estado de Sergipe também foi 

beneficiado pela ação estatal com a consolidação da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa Tabuleiros Costeiros, 1993) e da Empresa de Desenvolvimento 

Agropecuário de Sergipe (EMDAGRO, 1962), cuja finalidade é prestar assistência técnica e 

melhorar as condições econômicas e sociais dos municípios que constituem o estado.  

Por meio dessas instituições foram implementados projetos que tinham por objetivo a 

colonização/assentamento, o fortalecimento da agricultura familiar, o apoio à agroecologia, a 

regularização fundiária, o turismo rural e também o fortalecimento das cadeias produtivas de 

algodão, aqüicultura, citros, coco, leite, mandioca, mangaba, ovino-caprinocultura, pecuária 

de corte e sementes, entre outros. 

Entre os projetos implementados pelo estado de Sergipe visando o desenvolvimento 

agropecuário destacam-se: Colonização e Irrigação no Baixo São Francisco (1975); 

Califórnia, em Canindé do São Francisco (1987); platô de Neópolis (1993); Própria; Pindoba; 

Cotinguiba e Betume. Todos estes situados nas proximidades do Rio São Francisco e voltados 

respectivamente para a produção de quiabo, de frutas e de arroz. Além desses, são destacados 

os projetos Jabiberi, em Tobias Barreto e Piauí, em Lagarto, voltados à produção de cultivos 

alimentícios; e os perímetros irrigados de Itabaiana (Açude da Macela, Jacarecica e Ribeira) 

que abastecem com hortifrutigranjeiros grande parte das feiras do estado e exporta para os 

estados vizinhos (FRANÇA, 2007). 

Tais projetos são administrados pela Companhia de Desenvolvimento de Recursos 

Hídricos e Irrigação de Sergipe (COHIDRO) e Companhia de Desenvolvimento dos Vales do 

São Francisco e Parnaíba (CODEVASF). Essas entidades contribuíram para que o estado 

fosse lembrado nos seguintes termos agropecuários:  

 
Sergipe é o segundo maior produtor de laranja do país, tem um rebanho 
bovino bastante expressivo e tem investido nos últimos anos em projetos de 
irrigação de hortaliças, rizicultura e frutas tropicais, além dos cultivos 
tradicionais, como feijão, milho e mandioca (LOPES, S/D, p. 07). 

 

Segundo dados do IBGE (2008), o estado de Sergipe possui área de 148.878 hectares 

ocupada com lavouras temporárias (27,79%) e lavouras permanentes (72,21%). O primeiro 

tipo de lavoura é representado pela produção dos seguintes hortifrutis: abacaxi, amendoim, 

batata-doce, mandioca, melancia e tomate, que somavam uma produção de 590.055 toneladas 
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(Tabela 01). A produtividade estadual nesse tipo de lavoura foi de 14,26 t/ha, tendo o abacaxi, 

a melancia, o tomate e a mandioca com média de produtividade acima desse.  

 

              Tabela 01 - Produtividade das Lavouras temporárias em Sergipe. 
 

Produtos 
Área ocupada 

(Hectares) 
Quantidade produzida 

(Toneladas) 
Produtividade 

(T/Ha) 

Abacaxi 793 19250 24,27 
Amendoim 1725 2091 1,21 
Batata-doce 3644 42444 11,64 
Mandioca 34354 509739 14,83 
Melancia 537 11245 20,94 
Tomate 321 5286 16,46 
Total 41374 590055 14,26 

 

Fonte: IBGE, 2008. 
Organização: Diana Mendonça de Carvalho 
 

 

Entre os itens de lavoura permanente são destacáveis: banana, laranja, limão, mamão, 

manga, maracujá e tangerina, que totalizam 936.826 toneladas e também o coco-da-baía, que 

somou 281.355 mil frutos (produtividade 4.690 frutos/ha.). As lavouras permanentes, com 

exceção do coco-da-baía, apresentaram no estado de Sergipe uma produtividade de 14,28 t/ha, 

estando acima desse índice os seguintes produtos: mamão, manga, tangerina, banana e laranja 

(Tabela 02). 

 
                     Tabela 02 - Produtividade das Lavouras Permanentes em Sergipe. 

Produtos 
Área ocupada 

(Hectares) 
Quantidade produzida 

(Toneladas) 
Produtividade 

(T/Ha) 

Banana 3871 56239 14,52 
Goiaba 347 4461 12,85 
Laranja 53471 772070 14,44 
Limão 1176 13895 11,81 
Mamão 415 12479 30 
Manga 1134 24892 22 
Maracujá 4667 44133 9,45 
Tangerina 529 8657 16,36 
Total 65610 936826 14,28 

Fonte: IBGE, 2008. 
Organização: Diana Mendonça de Carvalho 

 

Essas lavouras ocupam uma área de 148.878 hectares, cuja produção soma 1.526.881 

toneladas. Deste modo, a produtividade de hortifrutis do estado de Sergipe, em 2008, foi de 

10,25 toneladas/hectares, tendo o abacaxi, o mamão, a melancia, o tomate e a tangerina com 

maiores índices de produtividade.  
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Quanto ao grupo de granjeiros, o estado de Sergipe foi responsável pela produção de 

6.230.077 galos, frangos, frangas, pintos e galinhas (IBGE, 2007). O estado respondeu ainda, 

pela produção de 22.577 mil dúzias de ovos que geraram R$ 53.348 mil reais. No ano de 

2008, o setor de criação cresceu 2,35%, enquanto o de produção de ovos cresceu 5,81%, 

tendo o valor em mil reais acrescido em 16,13%. Esse segmento, desenvolvido através do 

sistema de integração, encontra-se disseminado, segundo a Secretaria de Estado da 

Agricultura e do Desenvolvimento Agrário de Sergipe, em todas as microrregiões do estado, 

sendo os municípios de maior destaque: Areia Branca, Itabaiana, Lagarto, Siriri, Japoatã, 

Laranjeiras, Aracaju, São Cristóvão e Itaporanga D’ajuda.  

A comercialização de hortifrutigranjeiros está historicamente associada às feiras que 

se colocavam predominantemente, como responsáveis pela comercialização de mercadorias 

artesanais, manufatureiras, industriais e de produtos agrícolas (hortaliças, frutas, carnes e 

cereais) que compõe a economia informal. Essas estruturas podem ser periódicas, com pouco 

número de feirantes, ou feiras-livres.  

Na capital sergipana, Aracaju, existem 32 feiras-livres que ocorrem das terças-feiras 

ao domingo e também seis mercados permanentes, que comercializam hortifrutigranjeiros 

(SANTANA, 2005, p. 68). 

O Estado foi beneficiado, ainda na década de 1970, com a instalação do CEASA, no 

Bairro Getúlio Vargas, Aracaju. Esta infra-estrutura se tornou elo nas relações comerciais 

estabelecidas entre os meios urbanos e rurais, subordinando os agricultores à demanda dos 

comerciantes. A construção dessa central, 

 

[...] seguiu a proposta do Governo Federal, que na época instalou 
inicialmente 26 unidades nas principais cidades do país, preferencialmente 
as capitais. Na proposta governamental a criação desses espaços específicos, 
procura criar lugares centrais para maximizar o comércio de grandes 
quantidades das mercadorias agrícolas nos crescentes mercados urbanos 
(SANTANA, 2005, p.95). 

 

Durante a década de 1990, a comercialização de produtos agrícolas, no estado de 

Sergipe, no modo varejista, passou a ser realizada em supermercados. A distribuição de 

hortifrutigranjeiros por essas redes se mostra complexa, pois além de subordinar o produtor 

com as exigências de qualidade, acaba por minimizar o seu comércio varejista. Isso ocorre 

porque as redes monopolizam a comercialização, expondo ao consumidor uma variedade que 

contabiliza de 50 a 150 tipos de hortifrutigranjeiros (Santana, 2005).  
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Segundo Nascimento (2003), no estado de Sergipe é duas as principais redes de 

supermercados que monopolizam o setor: Bom Preço e G. Barbosa. Ambas estão quase 

majoritariamente concentradas na capital do estado, Aracaju. As redes de supermercado têm 

atuado na integração dos agricultores a suas lojas, respondendo as demandas dos 

consumidores por produtos agrícolas. Essa integração tem contribuído para mudanças sócio-

culturais no campo, entre as quais se destacam: a utilização de defensivos químicos, sementes 

certificadas, fertilizantes químicos e orgânicos ao mesmo tempo em que, tem orientado o uso 

de técnicas hidropônicas e orgânicas.  Tais técnicas têm refletido a demanda recente por 

produtos cada vez mais saudáveis. 

Em Sergipe a comercialização atacadista se encontra associada à própria produção e a 

importação de produtos. Decorrente disso, o município de Itabaiana se destaca como centro 

produtor, comercializador e distribuidor de hortifrutigranjeiros; o município de Malhador, 

como produtor e comercializador de inhame e banana; enquanto os municípios de “Canindé 

do São Francisco, Neópolis, Pacatuba, Santana do São Francisco e Moita Bonita apresentam 

comércio associado à intermediação dos seus próprios produtos” (SANTANA, 2005, p.99). 

Além disso, Sergipe tem se revelado exportador de alguns produtos agrícolas. Entre os 

produtos de destaque na sua pauta comercial estão: batata-doce, coco-da-baía verde, 

folhagens, laranja e quiabo, inserindo o estado na dinâmica regional, nacional e internacional 

em termos de comercialização.  

Entre tais produtos, a batata-doce é o quarto alimento mais consumido no mundo, 

segundo Miranda (S/A). Em Sergipe sua produção ocorre principalmente no município de 

Itabaiana, tendo sido expandida para outros municípios como Moita Bonita, Malhador, 

Ribeiropólis e Campo do Brito (IBGE, 2008). Sua comercialização atinge mercados externos, 

quando é comercializada para outros países, por ação do intermediário; apresenta fluxos 

alternados com todas as regiões do país; e tem mercado permanente, entre os municípios 

sergipanos e de estados vizinhos (SANTANA, 2005). 

O coco-da-baía verde coloca o estado de Sergipe como sexto maior produtor do país, 

representando 6,85% da produção nacional (IBGE, 2007).  Isso decorre do incentivo dado 

pelo estado à produção do fruto no Platô de Neopólis. Segundo Santana (2005), seu fluxo 

pode ser permanente e direcionado a Salvador e Vitória da Conquista na Bahia, a Belo 

Horizonte e Uberlândia em Minas Gerais, a capital Paulista, Campinas e Ribeirão Preto em 

São Paulo. A sua exportação também depende da estação do ano, tendo no verão alcances nos 

mercados de Campo Grande (MS), Cuiabá (MT) e Londrina (PR). 
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As folhagens que compõem o grupo das hortaliças como alface, coentro, cebolinha, 

salsa e hortelã da grande e da pequena, são produzidas e comercializadas em vários 

municípios sergipanos, apresentando fluxo permanente para o CEASA de Salvador (BA) e 

para Arapiraca (AL) (SANTANA, 2005). 

Em relação à laranja, sua comercialização atinge vários mercados nacionais. Na região 

sudeste sua ação se faz mais intensa no período de entressafra paulista, quando a produção 

sergipana, na forma in natura, volta-se ao atendimento da demanda da indústria. Além desse 

fluxo, a laranja sergipana também se volta aos mercados nordestinos, com fluxos permanentes 

e aos mercados de Campo Grande (MS), Cuiabá (MT) e Londrina (PR), com fluxo médio 

anual (SANTANA, 2005).  

O município de Canindé do São Francisco no estado de Sergipe se destaca como um 

dos maiores produtores nacionais de quiabo e o principal do Nordeste. Este alimento tem 

alcance permanente em mercados circunvizinhos, como os da Bahia e de Alagoas, ao mesmo 

tempo em que sua cultura se expande para os sertões baiano, alagoano e pernambucano 

(SANTANA, 2005). 

Dos produtos importados e importantes nas pautas comerciais de Sergipe, ganham 

destaque a banana, a batata-inglesa, o tomate e a maçã. Estes produtos visam atender a 

demanda do mercado interno e a comercialização com outros mercados estaduais e regionais. 

A procedência desses produtos advém normalmente das regiões Sudestes, Sul e Centro-oeste, 

além de outros estados Nordestinos. 

O primeiro dos produtos importados, a banana, procede do sertão baiano, 

pernambucano e mineiro. Sua importação “[...] acontece o ano inteiro e visa complementar o 

consumo interno e regular a oferta, cuja demanda é forçada por uma procura maior do que é 

produzida no estado” (SANTANA, 2005, p.141).  

O segundo produto, a batata-inglesa, é importado da Bahia, Distrito Federal, Paraná e 

São Paulo. Os municípios sergipanos de Itabaiana e de Simão Dias também produzem, mas 

em quantidades muito pequenas, segundo Santana (2005). A comercialização ocorre 

principalmente nos mercados de Itabaiana e no CEASA de Aracaju.   

A maçã também é um produto muito importado por Sergipe. A fruta procede da região 

Sul e Sudeste do país, dos estados do Rio Grande Do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e 

Minas Gerais e por vezes até da Argentina. No estado de Sergipe, um dos maiores 

importadores de maçã é o município de Itabaiana, que através dos intermediários acaba 

redistribuindo o produto para diversos municípios sergipanos, baianos e alagoanos 

(SANTANA, 2005). 
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O tomate, outro produto da pauta de importação sergipana, advém em maior 

quantidade dos estados de Goiás, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito 

Santo e Pernambuco. Sua comercialização ocorre principalmente, por intervenção do 

intermediário nas quintas-feiras no município de Itabaiana (SANTANA, 2005). 

Segundo dados do Boletim de Comercialização Agrícola da EMDAGRO, 2007, o 

CEASA, secção Aracaju, comercializou no ano de 2007, cereais, frutas, hortaliças e produtos 

pecuários. Os hortifrutigranjeiros em termos monetários e de quantidade comercializada 

somaram respectivamente, R$ 21.988.656,00 (R$1,00) e 29.137,91 toneladas (Tabela 03).  Do 

total comercializado predominam as frutas, seguidos das raízes (Figura 02). 

 

     Tabela 03 - Hortifrutigranjeiros comercializados em Sergipe. 

Hortifrutigranjeiros Valor do comercializado (R$1,00) Comercialização (Toneladas) 

Cereais 1.428.233,00 1.367,42 
Frutas 15.035.798,00 22.112,77 
Hortaliças 2.244.393,00 2.678,805 
Raízes 1.984.755,00 2.244,224 
Aves (Frangos e ovos) 1.241.477,00 734,705 
Total 21.988.656,00 29.137,91 
Fonte: EMDAGRO (2007). Organização: Diana Mendonça de Carvalho 

 

Aracaju: Comercialização de Hortifrutigranjeiros no CEASA, 
2007.
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Figura 02 – Aracaju: Comercialização de Hortifrutigranjeiros no CEASA, 2007.  
Fonte: EMDAGRO (2007). Organização: Diana Mendonça de Carvalho (2009). 

 

O fluxo de importação dos produtos que compõem o grupo dos hortifrutigranjeiros 

ocorre durante todo o ano, sendo mais intenso durante os meses de agosto e dezembro 

(exceção das hortaliças em junho), quando se inicia o período quente da região Nordeste. 
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Logo, essa demanda, se explica em função das condições naturais (verão) e da finalidade 

refrescante desses produtos (figura 03). 

 

Aracaju: Comercialização Anual de Hortifrutigranjei ros 
no CEASA, 2007.
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Figura 03 – Aracaju: Comercialização Anual de Hortifrutigranjeiros no CEASA, 2007.  
Fonte: EMDAGRO (2007). 
Organização: Diana Mendonça de Carvalho 
 

 

A comercialização de hortaliças, raízes e Granjeiros permaneceu quase que 

homogênea durante todo o ano, tendo um leve aumento nos meses de agosto a outubro. Isso 

se explica pelo período de colheitas após o inverno, uma vez que a oferta dos produtos torna-

se maior e conseqüentemente há queda nos seus valores. Tal fato remete a Lei da Oferta e da 

Procura em que se aludi o poder de compra e a disposição do consumidor em adquirir 

determinado produto, ou seja, “[...] a procura de um gênero é proporcional à quantidade que 

os consumidores ou compradores estiverem dispostos a comprar, em determinado período, a 

preços variados” (STEELE, 1971, p. 105).  

De modo geral, os produtos comercializados no CEASA de Aracaju apresentam 

procedência variável, normalmente de estados vizinhos à Sergipe, como é o caso da Bahia e 

Alagoas e também, de outros estados do Sudeste, como Minas Gerais, Espírito Santo e São 

Paulo. 

A origem das frutas comercializadas nesse espaço, também é variável, sendo comuns 

as frutas típicas de áreas quentes, como: abacate, acerola, abacaxi, banana, caju, coco, goiaba, 
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jaca, jenipapo, laranja, limão, mamão, manga, mangaba, maracujá, melancia, melão, pinha, 

pitomba, tangerina, seriguela, tamarindo e Umbu, provenientes do próprio estado de Sergipe e 

de outras localidades, principalmente da Bahia (Juazeiro), de Pernambuco (Petrolândia e 

Petrolina) e Alagoas (EMDAGRO, 2007). Em alguns casos, é comum advir produtos de 

outros estados, como: o abacaxi, da Paraíba, do Pará e do Maranhão; o caju do Piauí; da 

goiaba vermelha e mamão formoso do Rio Grande do Norte; da manga rosa e espada dos 

municípios de Salinas, Teófilo Antoni, Terra Vermelha, Sacramento e Livramento no estado 

de Minas Gerais; e da tangerina, que advém da Bahia (1,52%), de São Paulo (2,23%), do Rio 

Grande do Sul (1,76%), de Minas Gerais (0,86 %) e de Santa Catarina (0,19%), os outros 

93,44% são de Sergipe. 

Há ainda produtos importados de estados mais longínquos, como a ameixa, que 

procede de São Paulo em 51,77%, do Rio Grande do Sul em 42.91%, da Bahia em 2,13% e de 

Santa Catarina em 3,19%. Além dessa, destacam-se o caqui, o kiwi, a maçã, o morango, a 

pêra e a uva, que procedem principalmente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, 

Espírito Santo e em alguns casos da Bahia e Pernambuco. 

De estados do sul e do sudeste chegam hortaliças como: alho, batata-inglesa, berinjela, 

cenoura, chuchu, pepino, pimentão verde, repolho, tomate e vagem. Tais hortaliças também 

são produzidas em Sergipe e na Bahia (EMDAGRO, 2007). A necessidade de importação 

ocorre no período de entressafra. 

Com relação à comercialização de frangos e derivados, a EMDAGRO (2007) destaca 

que os frangos vivos são procedentes principalmente de Sergipe, em 94,82%, sendo o 

município de Simão Dias o que mais fornece esse tipo de produto. Enquanto os frangos 

abatidos, a produção é 100% sergipana, e o seu maior fornecedor é o município de São 

Cristóvão, com percentual de 34,63%, seguidos de Itaporanga d’Ajuda, com 24,20%, de Areia 

Branca, com 17,18% e de Itabaiana com 10,69%. Quanto à comercialização de ovo, Sergipe 

produz 43,19% do que é consumido no Ceasa e importa de São Paulo 41,88%, de Minas 

Gerais 9,16% e Espírito Santo 5,76%. 

Nesse contexto, o estado de Sergipe, com a localização de seus principais mercados 

agrícolas tem apresentado dinâmica de comercialização. Essa dinâmica centraliza-se 

principalmente em Aracaju e Itabaiana. A primeira exercendo função de comércio varejista, 

em virtude da concentração de população e renda. A segunda, em função da consolidação do 

mercado como centros de atração e de distribuição de produtos agrícolas. 

Portanto, a comercialização de produtos agrícolas mostra-se complexa, pois envolve 

inúmeras fases, que variam conforme os atores sociais envolvidos na cadeia produtiva, desde 
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as etapas de produção, de oferta e de demanda dos produtos, até os valores estipulados para a 

sua aquisição, que perpassa a circulação, o transporte e os índices de ganho líquido. Sendo 

assim, foi através dessa análise que se buscou verificar como a atividade de comercialização 

de produtos agrícolas contribuiu para o crescimento da economia no Brasil e mais 

precisamente no estado de Sergipe, a fim de alavancar testemunhos para a análise do espaço 

de Itabaiana e suas transformações econômicas. 
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Capítulo 02 
 

ITABAIANA: CENTRO DE 

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS EM SERGIPE 
 

[...] Itabaiana é grande produtor de batata-doce, amendoim, 

mandioca e hortaliças folhosas O sistema de produção agrícola, 

para a maioria dos produtores, ainda é o convencional, mas a partir 

da década de 90 vem ocorrendo um avanço no sistema agrícola em 

relação agricultura orgânica – onde os alimentos e fibras 

produzidos são saudáveis, isentos de resíduos químicos tóxicos. 

(EMDAGRO, 2008, p.08). 
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2 ITABAIANA: CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 

EM SERGIPE 

 

 

O espaço de Itabaiana foi escolhido em virtude das crescentes alterações econômicas e 

estruturais que têm ocorrido há quase quatro décadas. Entre as transformações observadas 

destacam-se: 1- a concentração de cultivos voltados à demanda de mercado interno e inter-

regional; 2- a economia do município passou a ser quase que predominantemente urbana e 

dependente do comércio e da prestação de serviços; e 3- a organização desse espaço em 

mercado de comercialização e distribuição de produtos hortifrutigranjeiros. Essas 

transformações condicionaram a cidade a centro nodal interligado as redes de distribuição e 

comercialização. Fato este possibilitado pelas características geográficas, históricas, 

demográficas e econômicas do município, a partir da abertura de novas vias de fluxos e pela 

consolidação de fixos, a exemplo do mercado de hortifrutigranjeiros de Itabaiana.  

 

 

2.1 FATORES ESTIMULANTES À COMERCIALIZAÇÃO DE 

HORTIFRUTIGRANJEIROS NA CIDADE DE ITABAIANA/SE 

 

2.1.1 Fatores Naturais 

 

O município de Itabaiana está situado numa região de transição entre o litoral úmido e 

o sertão semi-árido sergipano, com o clima tropical megatérmico seco e úmido, estando 

13,9% da área municipal inserida no Polígono das Secas, com precipitação média anual 

inferior a 1000 mm e com temperatura média anual de 24,7ºC.  Essas características 

associadas à geologia e à geomorfologia explicam os bons índices de produção de hortaliças 

do município (FRANÇA, 2007). 

Em termos geológicos, o município possui 80% de sua área assentada em 

Ortognaisses, Gnaisses e Migmatitos do Complexo Gnáissico-Migmatitíco do Domo de 

Itabaiana, sendo compreendido por coberturas da Era Proterozóica, Grupo Miaba, cujos 

metassedimentos “[...] são englobados nas formações Itabaiana, Jacarecica, Jacoca e 

Capitão/Palestina, estando superpostos discordantemente a gnaisses quartzo-feldspáticos do 

embasamento” (SANTOS, et. al., 1992, p.60). 

Com relação à geomorfologia, o município está localizado no Pediplano Sertanejo, 
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onde predominam superfícies de dissecação homogênea e diferencial. Essa unidade 

geomorfológica, especificamente em Itabaiana é compreendida por “[...] relevo plano com 

colinas amplas e baixas de vertentes convexas e côncavo-convexas, desenvolvidas a partir de 

estrutura pré-cambriana do complexo metamófico-migmatítico em rochas diatexícas 

(SANTOS, et. al., 1992, p.66). Além disso, nessa área se localiza a “crista quartzítica” do 

Domo de Itabaiana, com 659 metros que fora “[...] arrasado por processos erosivos sob 

condições de semi-aridez acentuada do paleoceno ao pleistoceno” (SANTOS, et. al., 1992, 

p.66.). 

O solo do tipo Planossolo Solódico domina a maior parte do município de Itabaiana, 

mas nesse espaço se encontram também, o Podzólico Vermelho Amarelo equivalente 

Eutrófico e solos Litólicos Eutróficos Distróficos. Existe, segundo Silva (2001), 

predominância de solos planosolos, com horizonte “A” “B” “C”, onde predominam 26,9% 

das terras agrícolas utilizadas com lavouras do tipo permanente e temporárias. Além disso, o 

município se localiza entre duas bacias hidrográficas, a do Rio Sergipe e a do Rio Vaza-

Barris, sendo essa área drenada pelos rios Jacarecica, Riachos, Ribeira, Coqueiro e Macela. 

 

2.1.2 Fatores Históricos 

 

A ocupação da extensão territorial de Itabaiana teve início ainda no século XVI, 

quando se estabeleceu a “Caatinga de Ayres da Rocha6”. Durante o período colonial, a 

extensão territorial se firmou através da sua divisão em sesmarias, depois pela necessidade de 

um centro de transição entre as capitanias da Bahia e de Pernambuco e por fim, devido à 

consolidação das atividades pecuaristas e agrícolas que fortaleceu a relação campo-cidade.  

Segundo Nunes (2006a) a convivência das atividades agrícolas e pecuaristas em 

Itabaiana se mantiveram até o século XVIII, quando conflitos entre agricultores e pecuaristas, 

decorrentes do crescimento de suas atividades, tornaram obsoletas as demarcações territoriais 

de suas atividades. Para resolver o fato, em 1814, a assistência do Ouvidor Geral deliberou 

“[...] a retirada do gado, que perturbava as plantações das matas para a caatinga (Op. Cit., 

p.125). Contudo, o embate entre agricultores e pecuaristas permaneceu até a época Imperial.  

                                                   
6 Segundo Carvalho, V. (2009, p.69), a “Caatinga de Ayres da Rocha” se refere à área que perfaz o atual centro urbano 
de Itabaiana, levando-se em conta a geografia atual.  “O certo é que, dentro da área, conhecida por Caatinga de Ayres 
da Rocha, estava localizado o sítio, que a Irmandade das Almas adquiriu, sendo palco, mas tarde, da sede urbana da 
Vila de Itabaiana” (idem.). Essas terras pertenceram ao português Ayres da Rocha, ganhas após a conquista do 
território sergipano, juntamente a comitiva de Cristóvão de Barros e seu nome ficou como referência por muitos anos, 
mesmo depois de sua morte.  
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No período imperial as atividades agrícolas se sobressaem com o plantio de algodão 

que durante o século XIX colaborou para a fixação econômica, pois impulsionou o comércio 

dos “itabaianistas” com a manufatura feita por mulheres no sertão (Op. Cit., p.166). A partir 

desse momento Itabaiana se torna o maior mercado de algodão e de abate de bovino de 

Sergipe. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Itabaiana,  

 
Roças de algodão se multiplicaram, fábricas de beneficiamento foram 
instaladas, entretanto, infelizmente Itabaiana não acompanhou a onda de 
instalação de teares que veio depois da guerra franco-prussiana [...], tão logo 
o mercado de algodão se normalizou, caiu em decadência, perdendo a 
importância econômica para a jovem capital Aracaju, para Estância e 
Propriá. Assim mesmo, em 1871, quando sequer havia um metro de trilho 
assentado no Nordeste, o governo de Sergipe planejava construir uma 
estrada de ferro de Itabaiana a Laranjeiras, tal a importância econômica 
provocada pelo algodão (CDL, 2009, apud relatórios dos presidentes da 
Província de Sergipe). 

 

A expansão da cultura algodoeira e sua demanda pelos mercados internacionais 

colaboraram para o desenvolvimento da vila de Itabaiana (1860-1870). Essa atividade 

econômica acarretou, mesmo sem infra-estrutura urbana significativa, a elevação da vila a 

condição de cidade e ao surgimento de povoações até então inexistente, como foi o caso de 

Frei Paulo (Op. Cit., 2006b, p.234). 

A sede do município de Itabaiana fora elevada a categoria de cidade em 28 de agosto 

de 1888, em função da forte atuação da Igreja, através dos festejos religiosos e culturais e 

devido às necessidades do meio rural em haver um centro que redistribuísse seus produtos. 

Esse fato colaborou para que a cidade de Itabaiana se tornasse uma referência na distribuição 

dos produtos agrícolas e no desenvolvimento dos sistemas de trocas. Tal fato fica comprovado 

na história a partir do mandato do Dr. Manoel Itajahy (1900-1901), quando Itabaiana se firma 

economicamente por suas atividades agrícolas.  

A centralização da produção e da comercialização agropecuária nesse município 

contribuiu para a dinamização de outros setores produtivos, como o comércio de secos e 

molhados, com trabalhadores fixos e ambulantes, assim como o desenvolvimento do setor de 

serviços.  

Nas duas primeiras décadas do século XX, o comércio de produtos agrícolas em 

Itabaiana começava a se esboçar no Largo Santo Antônio com a construção do mercado 

público (1905). Até então sua feira era realizada semanalmente aos sábados na Praça Fausto 

Cardoso. Segundo Silva (1987, p.09) a feira não tinha um lugar prontamente definido, sendo 

periodicamente transportada para o Largo Santo Antônio e vice-versa, conforme a vontade 
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das lideranças políticas municipais. Na década de 1920, Armindo Guaraná (1925) destaca 

que, 

 
O município exporta algodão, farinha, milho, feijão, arroz e lã extraída de 
árvore denominada barriguda, recomendável pela sua maciesa para 
enchimento de colchões e almofadas, mas ainda pouco conhecida mesmo 
nos mercados do país. A importação consiste em ferragens, fazendas, lanças, 
vinhos, charque em grande quantidade, bacalhau, farinha de trigo e muitos 
outros artigos nacionais e estrangeiros. [...] O Itabaianense trabalhava com a 
agricultura, a criação e a indústria fabril. Cultiva-se no município a cana de 
açúcar em pequena escala, a mandioca, o milho, o arroz e o feijão. A criação 
do município consiste no gado vacum e allorlanigero, cabrum, suíno e aves 
domésticas. A indústria fabril limita-se a algum açúcar, farinha de mandioca, 
tecido dos grossos de algodão, obras de olaria, como sejam: telhas, tijolos, 
potes, etc. (Op. Cit., p. 281).  

 

Ainda na década de 1920, o governo de Maurício Graccho Cardoso (1922-1926) 

planeja e realiza obra de infra-estrutura modernizando a rede de transportes de Sergipe. Tal 

obra interliga, no primeiro instante, Laranjeiras a Frei Paulo. O pensamento deste governador 

era que “até o fim do ano será possível viajar desta capital até Itabaiana, em automóvel, 

aproveitando-se de 39 km de estrada de rodagem, já concluída e em víeis de conclusão” 

(CARVALHO, 2000, p. 41).  

Entretanto, a mesma não ficaria pronta até o final do seu mandato, conforme o 

disposto publicado no Diário Oficial de 20/10/1926, “a conclusão do trecho ligando Itabaiana 

a São Paulo resolverá também um dos principais problemas de transportes nessas paragens, 

facilitando a saída de produtos desse próspero interland sergipano”  (Op. Cit., p. 633). De São 

Paulo a Laranjeiras a estrada continuará sendo de barro.  

Todavia, o destaque no segmento de transportes em Sergipe perdurou no Governo de 

Manoel Dantas (1927-1930), com início da construção da rodovia que ligaria Aracaju à 

Itabaiana e no governo de Leandro Maciel (1955-1959) com sua conclusão. Essa rede 

interligou com “[...] estrada de rodagem de Aracaju a Itabaiana (12 léguas) [...]” (Op. Cit., p. 

634). 

Nessa mesma década fora concluído o trecho de Laranjeiras-Areia Branca-Itabaiana, 

tendo 40 km de extensão. Para Manoel Dantas ainda faltava à estrada-tronco, a qual deveria 

buscar o centro do estado passando por Socorro, Laranjeiras, Areia Branca, Itabaiana, Saco do 

Ribeiro, São Paulo e Anápolis, onde se completaria o contorno. Na área central do estado, o 

governo já visualizava novas investidas como a construção do trajeto Campo do Brito- 

Itabaiana, com nove quilômetros. 
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O desenvolvimento rodoviário no estado e a abertura de estradas vicinais 

possibilitaram uma maior relação espacial do meio rural com o meio urbano, representado em 

Itabaiana pela relação dos aglomerados com a sede municipal. A cidade passaria a ser ponto 

de escoamento e de distribuição da produção agrícola, assim como, local de aquisição de 

outros produtos necessários à sobrevivência; e o campo, local de produção de alimentos e 

base de sustento de muitas famílias itabaianenses.  

O centro comercial de Itabaiana na década de 1930 era o elo territorial entre a capital 

litorânea e o sertão (DANTAS, 1987). O historiador enfatiza que a feira semanal era crescente 

e passava a ser um considerável “nó” comercial. As lojas comerciais atendiam tanto os 

pequenos agricultores como também, os consumidores dos municípios circunvizinhos, 

destacando-se dois setores: “[...] no âmbito urbano, uma gama de serviços sob a 

predominância do comércio e, no meio rural, a produção agrícola liderada pela pequena 

propriedade familiar” (Op. Cit., p.50). 

Em 1938, a feira passou a ser realizada definitivamente no Largo Santo Antônio e a 

cidade, mesmo com o isolamento (pois só havia até então, uma linha telegráfica, unindo 

Itabaiana a Laranjeiras), dependia do comércio que até então funcionava na Praça da Matriz, 

com os traços do comércio colonial em expansão. A atividade econômica municipal advinha 

principalmente da farinha de mandioca, açúcar e sal que chegava a abastecer os mercados do 

sertão baiano e de atividades geradas pela operação de sete usinas de açúcar e das fábricas de 

descaroçar algodão.  

Em meados de 1950, o então prefeito do município, Euclides Paes Mendonça, facilitou 

e implantou em Itabaiana, armazéns, casas com representação de veículos, de montadoras 

recentemente implantadas no Brasil; construiu posto de gasolina, revenda de peças e 

acessórios e passou a controlar o comércio de secos e molhados, diversificando assim o 

comércio urbano. Esse governante institucionalizou também, a feira nos dias de quarta-feira. 

A realização desse comércio varejista nas quartas-feiras passa a ter uma intensidade 

significativa, pois ampliou a disponibilidade de gêneros alimentícios no mercado e favoreceu 

a aquisição de produtos agrícolas pela população urbana de Itabaiana e um maior fluxo de 

pessoas de outros municípios.  

A realização da feira em dois dias diferentes da semana é “[...] uma prova 

incontestável da centralidade de Itabaiana sobre o espaço na qual está inserida, já que 

naqueles dias o fluxo de pessoas dos municípios vizinhos é muito grande” (SILVA, 1987, 

p.13). Sendo assim, Itabaiana passou a ter uma feira regional ocorrendo aos sábados e a feira 

da quarta com finalidade basicamente local. 
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Ainda na década de 1950, a cidade de Itabaiana passou a contar com a subestação da 

CHESF-SE, com prédio da CIBRAZEM7, onde hoje se localiza a Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB), e foi construído o Açude da Macela (1957). 

Além desses exemplos de políticas públicas, se agregam em importância, a instalação 

de infra-estrutura em rodovias que interligaram o município de Itabaiana a outras áreas do 

estado e a estados circunvizinhos, fazendo de sua sede um “nó” dentro da rede de circulação 

sergipana, através da BR-235 (Areia Branca – Itabaiana – Frei Paulo – Carira), SE-211 

(Itabaiana - Ribeiropólis), SE-209 (Candeias - Itabaiana), SE-210 (Campo do Brito – 

Itabaiana) e SE-214 (Campo do Brito – Itabaiana – Itaporanga D’Ajuda)- Figura 04.  

 

 
 

Figura 04 - Rodovias que perpassam o município de Itabaiana/SE.  
Fonte: Base Cartográfica SEPALNTEC (2004). 
Elaboração: Diana Mendonça de Carvalho (2009). 

 

                                                   
7. CIBRAZÉM é atualmente a CONAB. Essa entidade na atualidade assegura o fornecimento de produtos agrícolas, 
regula o mercado e promove a produção rural. A CONAB foi criada pelo Decreto nº 8.029, de janeiro de 1991, 
resultado da fusão de três empresas - a Companhia Brasileira de Alimentos (Cobal), a Companhia de Financiamento da 
Produção (CFP) e a Companhia Brasileira de Armazenamento (Cibrazem). A Conab acumulou atividades nas áreas de 
abastecimento, fomento à produção agrícola e armazenagem (MAPA, 2008). 
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Na década de 1980 são implementadas outras políticas públicas, a exemplo dos 

Perímetros Irrigados de Jacarecica I e Ribeira. Enquanto na década de 1990, o município de 

Itabaiana se torna entreposto comercial com a construção do Mercado de hortifrutigranjeiros 

(1991) (Figura 05). Segundo Silva (2001), esse mercado é responsável pela comercialização 

de 48% da produção de olerícolas do estado, sendo o Mercadão do Produtor em Aracaju, 

responsável pelos outros 52%. Além disso, 

 

O alcance interestadual da produção é o exemplo de que a atividade olerícola 
em Itabaiana se consolida e se mostra competitiva. O município exporta para 
vários Estados do Brasil diversos produtos olerícolas, sendo que os mais 
importantes são o coentro, que tem mercado garantido na Bahia, Alagoas e 
Pernambuco, o amendoim que é enviado até para Rio de Janeiro e São Paulo, 
além da batata-doce que é consumida por diversos Estados [...] O Estado do 
Rio Grande do Sul tornou-se, desde 1991, o principal importador da batata-
doce de Itabaiana, tendo como finalidade a produção de doces e matéria-
prima para as indústrias alimentícias e de cosméticos e que é exportada para 
outros Estados do Brasil como São Paulo e Paraná, países do MERCOSUL, 
Estados Unidos e Europa, como Espanha e Portugal (Op. Cit., 2001, p.114). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 05 - Mercado de Hortifrutigranjeiros de Itabaiana.  
Fonte: Trabalho de Campo (jun/2009). 
Foto: Diana Mendonça de Carvalho (2009). 

  Comercialização no Mercado de hortifrutigranjeiros de Itabaiana/SE. 

  Comercialização atacadista e varejista no Mercado de hortifrutigranjeiros de Itabaiana/SE 
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2.1.3 Fatores Sociais 

 

Demograficamente, Itabaiana tem crescido nos últimos trinta e sete anos, segundo o 

IBGE. Tal fato é constatado na década de 1970, quando a população contabilizava 41.640 

habitantes, sendo 25.207 rurais (60,54% do total) e 16.433 urbanos (39,46%). Na última 

estimativa populacional (2007), a população absoluta alcançou 83.167 habitantes, sendo que, 

62.777 habitantes era população urbana e 20.384 habitantes era população rural. Deste modo, 

o crescimento total no intervalo de 1970 a 2007, foi de 99,73%, enquanto o crescimento 

urbano foi de 282% e o rural diminuiu em 19.13% (Tabela 04 e Figura 06).  

 
          Tabela 04 – Itabaiana: Crescimento Populacional (1970-2007). 

População de 
Itabaiana 

1970 1980 1991 2000 2007 
Crescimento 

Relativo 
(1970-2007) 

Rural 25210 26279 23793 21.341 20384 -19,14% 

Urbana 16425 26317 41045 55.472 62777 282,2% 

Total 41635 52596 64838 76813 83161 99,73% 

         Fonte: IBGE, Censos demográficos de 1970, 1980, 1991, 2000 e contagem populacional 
2007. 
Organização: Diana Mendonça de Carvalho (2009). 
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Figura 06 - Itabaiana/SE: Crescimento Populacional (1970-2007).  
Fonte: IBGE, Censos demográficos de 1970, 1980, 1991, 2000 e contagem populacional 2007. 
Organização: Diana Mendonça de Carvalho (2009). 
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Esse crescimento passa a ocorrer na década de 1980, quando a diferença entre 

população rural e urbana era de apenas 38 habitantes. A partir daquele momento ocorrem 

mudanças sócio-espaciais explicadas pela melhoria da qualidade de vida na cidade, pela 

melhoria em termos de acessibilidade que favoreceu a manutenção da residência na cidade e a 

conseqüente migração pendular para área rural, em função do trabalho e, também, pela 

divisão das propriedades rurais, a que foi submetido o município. 

Tal crescimento, entretanto, é inferior aos dados de crescimento do estado de Sergipe 

entre 1970-2007, em que a taxa foi de 115,10%. Contudo, quando verificado o crescimento 

populacional urbano, o estado apresentou um aumento de 237,45% e na população rural de 

10,39% (Tabela 05 e Figura 07). Tais dados demonstram que o crescimento urbano de 

Itabaiana só ocorreu após a década de 1980, enquanto o estado de Sergipe, desde a década de 

1970 já apresentava uma população urbana superior a do meio rural. 

 

Tabela 05 - Crescimento Populacional de Sergipe e do Brasil (1970-2007). 
Brasil Sergipe 

ANOS 
Pop. Total Pop. Urbana Pop. Rural Pop Total Pop. Urbana Pop. Rural 

1970 93139037 52084984 41054053 901618 415620 415620 

1980 117960301 79972931 37987370 1140380 617796 522325 

1991 146825475 110990990 35834485 1491867 1001940 489927 

2000 169590693 137755550 31835143 1781714 1271465 510249 

20078 188.029.000 156.763.000 31.266.000 1939426 1402921 536506 

Crescimento 
Relativo 

(1970-2007) 

101,87% 201,00% -23,84% 115,10% 237,54% 10,39% 

Fonte: IBGE, Censos demográficos de 1970, 1980, 1991, 2000 e contagem populacional 2007.  
Organização: Diana Mendonça de Carvalho (2009). 

 

Todavia, o crescimento populacional de Itabaiana, entre 1970 e 2007, foi superior a 

média de alguns municípios de Sergipe. Atualmente esse município ocupa a quarta posição 

entre os municípios sergipanos com maior número de habitantes vivendo em cidades, estando 

atrás em números da capital, Aracaju (520.303 hab.), de Nossa Senhora do Socorro (145.001 

hab.) e de São Cristóvão (65.348 hab.). Todavia, deve-se considerar que juntamente a Barra 

dos Coqueiros, essas cidades compreendem a Região Metropolitana de Aracaju, com 746.787 

                                                   
8 Dados do IBGE/PNAD (2007). População residente, por grandes regiões, segundo sexo e os grupos de idade - 
Brasil – 2007/2008. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNDA), Síntese de indicadores, 2008. Por esse a 
população residente deve ser multiplicada por 1.000. Segundo IBGE (2007) a população recenseada foi de 
108.765.037habitantes, sendo que desse total não conta a população de grandes cidades, tal qual São Paulo e Rio de 
Janeiro, em que a população foi estimada.  
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habitantes residentes. Logo, o município de Itabaiana possui a segunda população urbana do 

estado e a maior do interior sergipano9. 

 

Sergipe: Crescimento Populacional (1970-2007)
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Figura 07 - Sergipe: Crescimento Populacional, 1970-2007.  
Fonte: IBGE, Censos demográficos de 1970, 1980, 1991, 2000 e contagem populacional 2007. 
Organização: Diana Mendonça de Carvalho (2009). 

 

 

Em relação ao Brasil, o crescimento total da população, no intervalo de 1970-2007, foi 

de 101,87%, sendo que a população urbana cresceu 201% e a rural decresceu em -23,84% 

(IBGE, 1970 e IBGE/PNAD, 2007) (Tabela 05). Deste modo, ao mesmo tempo em que o 

crescimento urbano do município de Itabaiana se mostra superior aos dos demais municípios 

sergipanos, em relação ao do Brasil, tal crescimento se mostra ainda maior (Figura 08). 

Todavia, a população brasileira na década de 1970 já se mostrava sedimentada na área urbana, 

com 56% da população absoluta, enquanto em Itabaiana a população rural ainda era 

majoritária.  

 

                                                   
9 O município de Lagarto possui população maior do que a de Itabaiana, com 88.980 habitantes. Todavia, a população 
urbana é de 45.104 habitantes e a população rural é de 43.876 habitantes (IBGE, 2007). 
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Figura 08 - Crescimento Relativo da População (1970-2007).  
Fonte: IBGE, 1970 e 2007. 
Organização: Diana Mendonça de Carvalho (2009). 

 

 

O crescimento demográfico se reflete ainda em números de domicílios. Em 1970 o 

município de Itabaiana apresentava em números absolutos, segundo o IBGE (1970), 9.564 

domicílios, com 6.728 rurais e 2.836 urbanos. No ano 2007, o processo se inverte, o 

município contava com 23.804 domicílios, dos quais 18.164 eram urbanos e apenas 5.640 

eram rurais. Por esses dados, se computa um acréscimo de 14.240 domicílios no período, ou 

seja, um aumento de 148.83%, ao passo que no urbano, houve um acréscimo de 15.328 

domicílios, ou seja, 540.47%, e um decréscimo de 16.17% no rural (Tabela 06).  

 
                   Tabela 06. Crescimento domiciliar de Itabaiana (1970-2007) 

População 
Sergipana 

1970 2007 
Crescimento 
Percentual 

Total 9.564 23.804 148.83% 

Urbana 2.836 18.164 540.47% 

Rural 6.728 5.640 -16.17% 

Fonte: IBGE, Censos demográficos de 1970 e contagem populacional, 2007.  
Organização: Diana Mendonça de Carvalho (2009). 

 

 

O número de domicílios no município de Itabaiana cresceu aproximadamente 50% a 

mais em comparação a sua população total no mesmo período. Em relação ao crescimento 
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domiciliar urbano observa-se que ele é quase o dobro do crescimento de sua respectiva 

população. O referido acréscimo nos números totais e urbanos de domicílios se justifica na 

redução do número de pessoas por famílias, na manutenção de duas residências (uma urbana e 

outra rural) e no crescimento do número de imóveis construídos para a locação. Enquanto o 

decréscimo no rural se justifica no abandono das residências rurais, devido ao medo de saques 

e degradações dos domicílios. Algumas dessas residências passaram a servir como espaço de 

descanso durante o trabalho ou espaços de lazer aos finais de semana, tornando-se comumente 

a segunda casa. 

 

 

2.1.4 Fatores econômicos  

 

Em termos econômicos, Itabaiana desenvolve atividades em variados setores da 

economia. O município se vincula historicamente à atividade agrícola, embora atualmente o 

setor de comércio e de serviços a tenha superado.  

Os produtos advindos da atividade agrícola colaboraram para que a cidade de 

Itabaiana intermediasse maior fluxo de comercialização entre Aracaju e o Sertão e atraísse 

migrantes de outros municípios sergipanos, como: Frei Paulo, Campo do Brito, Macambira, 

Malhador, Moita Bonita, São Domingos, Ribeirópolis, Carira, Pinhão, Pedra Mole, Nossa 

Senhora Aparecida e Nossa Senhora da Glória e de município baianos, principalmente 

Coronel Joaõ Sá e Ribeira do Pombal. 

Conforme dados do Censos Agropecuários de 1995/96 e 2006 houve uma redução de 

1442 estabelecimentos e de 7.874 hectares de área ocupada, assim como do número de 

estabelecimento por área. Fato que pode ser decorrente da divisão de propriedades rurais ou 

da integração de áreas rurais na ampliação do espaço urbano (Tabela 07).  

 
Tabela 07. Variação no Número de Estabelecimentos e área ocupada em Itabaiana (1996-
2006). 

Itabaiana/SE 1996 2006 Variação Absoluta Variação Relativa 

Número de Estabelecimentos 4725 3283 -1442 -30,52% 
Área (há) 28111 19237 -7874 -28% 
Estabelecimentos por área 5,94 5,85 -0,09 -1,5% 

Fonte: IBGE, Censos Agropecuário 1996 e 2006.  
Organização: Diana Mendonça de Carvalho (2009). 
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No mesmo intervalo ocorreu variação em relação ao número de estabelecimentos com 

lavouras temporárias e permanentes em respectivamente 27% e 82,6% (Tabela 08). Tal 

aumento pode decorrer da intensificação das áreas de cultivo, no caso da lavoura temporária, 

da batata-doce que cresceu 6%; e com relação à lavoura permanente, da banana e do maracujá 

que cresceram respectivamente 17,64% e 140%. Ao mesmo tempo em que ocorreu uma 

diminuição das áreas ocupadas em respectivamente 55,65% e 11,25%, podendo ser decorrente 

do abandono da área ou diminuição da potencialidade do solo. 

 

Tabela 08 - Número de Estabelecimentos e área ocupada com Lavouras em Itabaiana 
(1996-2006). 

Lavoura Temporária Lavoura Permanente 
ANO / VARIAÇÃO Número de 

Estabelecimentos 
Área 

Número de 
Estabelecimentos 

Área 

1996 2273 7138 488 427 
2006 2888 3165 891 379 

Variação absoluta 615 -3973 403 -48 
Variação Relativa 27% -55,65% 82,6% -11,25% 

Fonte: IBGE, Censos Agropecuário 1996 e 2006.  
Organização: Diana Mendonça de Carvalho (2009). 

 

 

Quanto à produção, a lavoura temporária de Itabaiana produziu em 2008, 52.175 

toneladas de alimento, ocupando uma área de 4.940 hectares que ocasionou uma 

produtividade média de 10,56 t./ha. Dentre os produtos cultivados há destaque em termos de 

produtividade para a melancia, cujo índice foi de 21t./ha (Tabela 09). 

 
Tabela 09 - Itabaiana: lavouras temporárias (2008). 

Lavoura Temporária Área ocupada (Hectares) Produção (Toneladas) 
Produtividade 

(T./Ha.) 

Amendoim 230 276 1,2 
Batata-doce 2.100 25.200 12 
Mandioca 1.650 18.150 11 
Melancia 230 4.830 21 

Tomate 200 3.400 12 
Feijão10 420 227 0,54 
Milho 110 92 0,83 

Fonte: IBGE, IBGE/SIDRA (2008).  
Organização: Diana Mendonça de Carvalho (2009). 

 

                                                   
10 Tanto o feijão quanto o milho não compõem o grupo dos hortifrutis.  
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A produtividade da lavoura temporária de Itabaiana se mostra semelhante à 

produtividade brasileira e sergipana em relação aos cultivos que se destacam nesse município. 

Itabaiana mantém índice igual ao nacional e maior do que o de Sergipe em produtividade da 

batata-doce. Todavia, os índices em relação aos demais produtos são inferiores aos nacionais, 

mas iguais aos de Sergipe em termos de amendoim e melancia e semelhantes em relação ao 

feijão. Enquanto a mandioca, o milho e o tomate apresentam desproporcionalidade em relação 

à produtividade sergipana (Figura 09). Essa diferença de produtividade em termos de alguns 

produtos decorre da falta de especialização produtiva do município e de equipamentos 

apropriados, a exemplo do que ocorre com a produção de tomate que requer cuidados contra 

as pragas e intempéries do tempo, persistindo ainda a utilização de produtos químicos.  

 

 

Figura 09- Itabaiana: Produtividade na Lavoura temporária, 2008. 
Fonte: IBGE/SIDRA (2008).  
Organização: Diana Mendonça de Carvalho (2009). 

 

 

Além disso, o município de Itabaiana tem diminuído a produção de algumas culturas, 

a exemplo do tomate, em função da concorrência do produto importado; do milho e do feijão, 

devido o arrendamento de terras no sertão. O arrendamento realizado por itabainenses é 

promovido mediante necessidade de mini-fábricas de processamento e pela oferta de terras a 

preços baixos. Esse fato estimula os cultivos de hortaliças e raízes no município, ao mesmo 

tempo em que torna a sede municipal o espaço de comercialização dos mais variados gêneros. 

Itabaiana: Produtividade na Lavoura Temporária, 2008 

0 

10

20

30

40

50

Amendoim Batata-doce Feijão Mandioca Melancia Milho Tomate 

Brasil Sergipe Itabaiana 

T./Ha.



 

 

73 

A lavoura permanente de Itabaiana ocupou em 2008 uma área de 349 hectares, com a 

produção de 150 mil unidades do coco-da-baía verde e 3.133 toneladas de frutas, entre as 

quais se destacam (Tabela 10). 

            
Tabela 10 - Itabaiana: Lavouras Permanentes (2008). 

Lavoura Permanente Área (Hectares) Produção (Toneladas) Produtividade (t./Ha.) 
Banana 80 960 12 
Laranja 45 405 9 
Manga 152 1672 11 
Maracujá 12 96 8 
Coco-da-baía 60 150 (mil frutos) 2,5 (mil frutos/ha) 
Fonte: IBGE, IBGE/SIDRA (2008).  
Organização: Diana Mendonça de Carvalho (2009). 

 

 

A produtividade do município em termos de lavoura permanente mostra-se abaixo dos 

índices nacionais e sergipanos (Figura 10). Tal fato decorre do município não apresentar 

vocação frutícola, logo, os dados expostos são resultantes da produção esparsa em pequenas 

propriedades familiares. Além disso, a produção de alguns itens tem desaparecido a decorrer 

dos anos, a exemplo da castanha-de-caju; ou reduzido em termos de produção, como ocorre 

com a manga. Esses fatos podem ser justificados nas intempéries climáticas ou mesmo no 

extrativismo da madeira de algumas plantas frutícolas. 

 

 
 

Figura 10 – Itabaiana: Produtividade da lavoura permanente, 2008. 
Fonte: IBGE/SIDRA (2008).  
Organização: Diana Mendonça de Carvalho (2009). 

Itabaiana: Produtividade da Lavoura Permanente, 2008. 
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Há destaque ainda em termos de produção municipal para o grupo avícola, cuja 

produção em 2008 foi de 223.557 frangos e 46.261 galinhas, tendo crescido em quase uma 

década, respectivamente 20,2% e 54,2% (IBGE, 1996 a 2008). Neste mesmo período, o 

crescimento da produção de ovos foi de 69,56%, sendo sua produção atual de 234 mil dúzias, 

96 mil dúzias a mais que no ano de 1996. Além desses, há destaque para a criação de bovinos 

(21.200 unidades), ovinos (1.168 unidades) e suínos (6.642 unidades) (IBGE, 2008). 

Segundo dados da EMDAGRO (2007), o município de Itabaiana foi responsável pela 

movimentação de 1.050,468 toneladas de hortifrutigranjeiros no CEASA de Aracaju, sendo os 

produtos de maior representatividade a alface, o coentro, a batata doce, a cebolinha e o quiabo 

(Tabela 11). Além desses, foram comercializados outros produtos de menor expressividade, a 

exemplo da batata-inglesa, da melancia, do maracujá, da cebola branca, da couve-flor e etc.  

 
Tabela 11 - Produtos, Quantidade e Percentual de representatividade 
de Itabaiana na comercialização do CEASA-Aracaju (2007). 

Produtos 
Quantidade 

comercializada (T) 
Percentual 

Alface 13,058 79,17% 
Coentro 14,645 75,96% 

Batata doce 175,520 72,70% 
Cebolinha 12,288 65,63% 

Quiabo 42,640 53,10% 
Couve 14,515 48,13% 
Maxixe 26,900 46,79% 

Amendoim 117,780 28,72% 
Vagem 20,485 28,12% 
Pepino 22,780 24,51% 

Pimentão 25,880 20,12% 
Frango 28,862 17,49% 

Berinjela 10,560 15,50% 
Macaxeira 27,087 13,58% 
Cenoura 24,450 11,67% 

                        Fonte: EMDAGRO (2007). 
Organização: Diana Mendonça de Carvalho (2009). 

 

 

Todos esses produtos são comercializados semanalmente no mercado de Itabaiana, 

assim como em sua feira, que ocorre nas quartas-feiras e sábados, no Largo José do Prado 

Franco e Largo Santo Antônio, além de ruas adjacentes (Figura 11).  



 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Centro comercial na cidade de Itabaiana/SE.  
Fonte: Base Cartográfica da Secretária de infra-estrutura e planejamento de Itabaiana, 2008.  
Elaboração: Diana Mendonça de Carvalho (2009).
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A cidade de Itabaiana, na década de 1990, já era considerada o mais importante centro 

urbano do Agreste de Sergipe e tinha na sua feira a base dessa condição. A feira trás para 

Itabaiana “[...] um grande contingente de moradores da zona rural e dos municípios vizinhos 

que, além de se abastecerem dos produtos aí comercializados, utilizam-se do comércio e dos 

serviços existentes na cidade” (DINIZ; et. al., 1990, p. 127). 

Segundo dados da Secretária de Finanças da Prefeitura Municipal de Itabaiana 

(SFPM), esse comércio informal, conta com aproximadamente 950 bancas de comercialização 

dos mais variados produtos. Deste total, 470 são responsáveis pela comercialização de 

verduras, frutas, cereais e acessórios, 300 negociam carnes, sendo 48 bancas de frangos vivos 

e abatidos. Outras 160 agrupam os segmentos de roupas, calçados e acessórios. Além dessas, 

existem, no Mercado de Hortifrutigranjeiros de Itabaiana, 200 bancas que também atendem ao 

mercado varejista nos dias de feira. Desse modo, a feira de Itabaiana negocia produtos 

agrícolas, manufaturados e industrializados num espaço que tem capacidade para 25 mil 

pessoas, sendo um mercado de venda e de distribuição (GÓIS, 2001). (Figura 12). 

 
 

 
Figura 12 - Feira de Itabaiana/SE.   
Foto: Diana Mendonça de Carvalho, 2008. 
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Em volta do comércio popular se concentra o comércio lojista formal, constituído por 

lojas de ouro (joalherias), supermercados, armazéns, butiques, perfumarias, farmácias, 

armarinhos, lojas de móveis e de materiais de construção, entre outras. 

O comércio de confecções em geral, tecidos, sapataria e artigos de cama e mesa, além 

de redes de lojas especializadas na venda de móveis e eletrodomésticos, artigo para 

motocicletas, peças e acessórios, motores e bombas hidráulicas fazem de Itabaiana uma 

cidade de forte atração comercial. Segundo França (2007, p.139): 

 
Itabaiana é o maior centro comercial do interior do Estado, constituindo-se 
um grande distribuidor de produtos agrícolas para todos os municípios, 
alcançando até Paulo Afonso, na Bahia. Nos últimos trinta anos, intensificou 
suas atividades econômicas, com destaque para a diversificação de funções 
comerciais e instalação de pequenos estabelecimentos industriais. O 
comércio de autopeças e de moto peças se fortaleceu, alcançando áreas 
distantes. Os serviços de saúde e de educação também se expandiram, 
atraindo pessoas de outros municípios e aumentando sua centralidade, que 
extrapola aquela da feira, tão tradicional em Sergipe. 

 

Com relação aos segmentos industriais, comerciais e de serviços, segundo o Ministério 

do Trabalho e do Emprego (MTE), no ano 2007, o município de Itabaiana contava com 1.987 

empresas que empregavam 6.290 trabalhadores (Tabela 12). Desses números podem-se citar 

algumas unidades produtivas, como: Fábrica Café Novo Horizonte, Indústria Nova Aurora, 

UBATAL Beneficiadora de Algodão, Fábrica de Vinagre Reunidos Fontes, Fábricas no ramo 

de Carrocerias, refrigeração e beneficiamento de couro.  Todas essas unidades têm como 

característica a presença do capital local. 

 

Tabela 12 - Número de Empresas e Empregados Distribuídos por Segmentos 
Econômicos de Itabaiana 

Setores Econômicos Número de Empresas Número de Empregados 

Indústria 199 1612 
Construção Civil 40 207 

Comércio 975 2711 
Serviços 621 1431 

Agropecuária, extrativismo 
vegetal caça e pesca 

145 248 

Extração Mineral 3 6 
Total 1987 6.290 

            Fonte: Ministério do Trabalho e do Emprego (2007). 
            Organização: Diana Mendonça de Carvalho, 2008. 
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Pelos dados apresentados, observa-se que a economia do município de Itabaiana 

concentra-se basicamente na função comercial e de serviços. Esses setores conjuntamente 

concentram 80,32% das empresas e 65,85% dos empregados, enquanto o setor agropecuário 

responde por 7,29% das empresas e 3,94% dos empregos municipais. Apesar disso, as 

atividades agrícolas ainda mantém sua importância, pois o município como um todo, continua 

ligado a elas. Este fato explica a relação campo-cidade existente no município e estabelecida 

pela produção, comercialização e distribuição dos mais variados produtos, na esfera local, 

estadual, regional e nacional. 

As atividades econômicas e sua concentração na esfera urbana se expressa ainda nos 

números do Produto Interno Bruto do município que por atividades se distribuíam da seguinte 

forma: Agropecuária com valor adicionado de 18.842 (mil reais); indústria, 32.109 (mil reais); 

e serviços, 298.988 mil reais (IBGE, 2006) (Figura 13).  

 

Itabaiana: Produto Interno Bruto por Setores

Serviços

Indústria

Agropecuária

 
Figura 13 – Itabaiana: Produto Interno Bruto por Setores.  
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais (2006). 
Organização: Diana Mendonça de Carvalho, 2008. 

 

 

Tais dados se justificam no pequeno valor agregado aos produtos agrícolas, assim 

como, na importância dada à sua importação e comercialização no mercado central de 

Itabaiana, uma vez que são essas atividades agregadas ao setor agrícolas que sustentam o setor 

de comércio urbano e contribuem para a fixação de outras atividades do setor terciário. 
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2.2 ELEMENTOS DEFINIDORES DA COMERCIALIZAÇÃO DE 

HORTIFRUTIGRANJEIROS EM ITABAIANA/SE 

 

A consolidação de políticas públicas em relação às áreas de irrigação e ao crescimento 

na utilização de poços tubulares auxiliou o município de Itabaiana a se tornar importante 

produtor de hortaliças e raízes, e maior fornecedor desses produtos para o estado. Isso decorre 

da especialização produtiva, das melhorias em condições técnicas e da utilização de insumos, 

além da seleção de sementes. Sendo assim, destacam-se as principais áreas e as 

transformações ocorridas nos últimos anos, em prol da irrigação, tanto nas beneficiadas pelos 

programas governamentais quanto nas de sequeiro. A isso se soma a importação de hortifrutis 

de outras áreas do país, beneficiadas pela logística de transporte de Itabaiana. 

 

2.2.1 Perímetros Irrigados e comercialização de hortifrutigranjeiros em 

Itabaiana/SE 

 

Os perímetros irrigados de Itabaiana exercem importante função em termos de 

produção e de comercialização de hortaliças, folhagens (alface, coentro, cebolinha, etc.) e 

raízes em Itabaiana/SE (Figura 14). Segundo Silva (2001), o município se fixa como um dos 

principais responsáveis pela produção olerícola consumida em Sergipe. Para esse autor, os 

perímetros contribuíram para a produção de alimentos pouco cultivados em Sergipe, 

 
[...] como maxixe, pepino e vagem, sobretudo, no tocante a uma maior oferta 
desses produtos ao mercado consumidor, contribuindo assim em mudanças 
de comportamento cultural da população (SILVA, 2001, p.26). 
 

Todavia, esses projetos ainda necessitam de organização produtiva para avaliarem o 

melhor momento de plantar determinada área, de colher e mesmo de planejar a quantidade 

que vai ser produzida, a fim de se ter nos mercados preços mais sustentáveis (Mota; Lopes, 

1997). Em função disso devem ser realizados estudos de preços e de mercados que por 

ventura absorverão os produtos olerícolas cultivados.  

No caso do município de Itabaiana, os produtos cultivados nos perímetros irrigados da 

Ribeira e Jacarecica I, são os mesmos e a colheita ocorre praticamente no mesmo período, 

dificultando assim, a comercialização e a conseqüente obtenção de melhores preços (MOTA; 

LOPES, 1997).  
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Figura 14 - Perímetros Irrigados no município de Itabaiana/SE.  
Base Cartográfica SEPLANTEC (2004).  
Elaboração: Diana Mendonça de Carvalho, 2009. 

 

Ainda conforme Mota e Lopes (1997), a maior parte das transações comerciais dos 

produtos agrícolas desses perímetros são, 

 

[...] feitas dentro de Sergipe, e algumas vezes em Salvador, é o próprio 
agricultor quem atua como vendedor da produção. Porém, ainda são os 
intermediários locais os principais agentes de comercialização de hortaliças 
dos perímetros, detendo em suas mãos o controle dessa atividade e 
influenciando tanto na determinação dos preços como na seleção dos 
produtos a serem cultivados (Op. Cit. p.137). 

 
Logo, esses perímetros associados à localização do município, no centro do estado, 

consolidam a cidade de Itabaiana como centro de comercialização agrícola no atacado e no 

varejo. Fato o qual é referenciado por Nascimento (2003, p.64),  
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Neste contexto, nota-se que Itabaiana passa da categoria economicamente 
endógena para a exógena, pois o seu comércio ampliado pelas influências do 
capital, capitaneado pelo Estado, torna-se um dos “lócus” comerciais mais 
importantes de Sergipe. 

 

 

A) Açude da Macela 

 

O Açude da Macela é parte de uma política pública, estimulada a partir de 1945, após 

criação da Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS), mais tarde denominada de 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). Este Departamento centrou sua 

ação na instalação de infra-estrutura de captação e de armazenamento de água, através da 

construção de pequenos e médios açudes públicos e posteriormente, através da perfuração de 

poços artesianos. O açude tem vínculo direto,  

 

[...] com o clima e com a população e o espaço geográfico abrangido por ele. 
É para combater a seca e seus afeitos que surgem os açudes. A sua 
construção, quer por particularidades, quer pelo poder público, prevê sempre 
o atendimento aos flagelados da seca, pela captação de água por meio de 
poços, implúvios, cisternas ou açudes, que aliada a condições pedológicas 
favoráveis e tecnologia adequada, garante a manutenção das populações 
através da atividade agrícola” (SIQUEIRA PINTO, 1997, p.107), 

 

Esse Açude, com a barragem que represa o Riacho da Macela, apresenta um volume 

de 2.135.200 m³ de água, abrangendo 24km². Segundo Borges (1995, p. 60), o açude “[...] 

possui um coroamento de 710 metros e uma largura de 4 metros, com sangradouro de 16 

metros e profundidade de 14 metros. O talude jusante tem 2,5 por 1,0 metros e o talude de 

montante, 2,0 por 1,0 metros”. A área abrangida pela irrigação foi inicialmente de 43 lotes, e 

no atual momento existem apenas 32 lotes, por aglutinação (BORGES, 1995) (Figura 15). 
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Figura 15 - Vista parcial do Açude da Macela.  
Foto: Diana Mendonça de Carvalho, 2009. 
 
 

No momento de sua implantação, o açude gerou prosperidade e transformações no 

processo de produção agrícola do município, tornando Itabaiana conhecida como uma das 

mais importantes áreas agrícolas do estado de Sergipe.  Na década de 1970, com a 

implantação do modelo de Revolução Verde norte-americano no Brasil, o município de 

Itabaiana teve a incorporação de novas técnicas como o uso de novos insumos, de defensivos 

agrícolas e fertilizantes. Fatores os quais afetaram o ambiente e provocaram seu atual estágio 

de desequilíbrio (Figura 16).  

Desde a década de 1990, os produtores agrícolas da porção do Macela têm empregado 

irrigação por canaleta, utilizando-se de bombas individuais para a captação da água.  Essa 

área conta com pequenas propriedades familiares que produzem essencialmente folhagens 

para o abastecimento das feiras de Itabaiana e com duas empresas agrícolas que fornecem 

produtos olerícolas para a rede G Barbosa e Bom Preço. Além disso, a comercialização dos 

produtos provenientes do Açude também pode ocorrer junto ao intermediário na própria 

propriedade. Segundo Diniz (1990), os agricultores vendem diretamente nas feiras de 

Itabaiana, Areia Branca e Aracaju, 

 
[...] mas, muitos desses, entregam parte da produção a atravessadores. Às 
vezes, o que se vende na feira é a sobra da comercialização com o 
intermediário. De fato, esses agricultores se colocam numa posição muito 
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frágil diante dos atacadistas, sobretudo em decorrência da grande 
perecibilidade dos seus produtos (Op. Cit., 1990, p.145). 

 

 
 

Figura 16. Desequilíbrio Ambiental no Açude da Macela.  
Foto: Diana Mendonça de Carvalho e Clêane Oliveira dos Santos, 2009. 

 

 

Segundo a EMDAGRO (2008), atualmente essa área apresenta uma comunidade com 

população de 244 habitantes, vinculada as atividades irrigantes em sua grande maioria11, que 

através do bombeamento da água do Açude e de sua disseminação pelas culturas através de 

aspersão ou técnicas de irrigação a laser, ou ainda, através de poços tubulares, promovem o 

bombeamento da água do lençol freático12 para a produção.  

Além disso, considerando dados de algumas propriedades, a produtividade dessa área 

por semana, é de aproximadamente 1.500 unidades de folhagem por tarefa. Contudo têm 

propriedades empresariais onde esse índice sobe para 4.850 unidades e propriedades nas quais 

o índice semanal é 300 unidades. Essa diferença decorre da variedade de produtos cultivados, 

sendo a alface, o produto de maior destaque e com produtividade variando entre 6.000 a 1.000 

unidades por tarefa.  

 

 

 

                                                   
11 Pela proximidade com a cidade de Itabaiana, esse povoado se transforma em um bairro urbano-rural que ainda tem 
atividades econômicas ligadas a produção de folhagens, ao mesmo tempo em que já apresenta uma dispersão da 
população mais jovem para a cidade, onde trabalham em práticas comerciais ou de serviços.  
12 A prática de irrigação por poços tubulares não impedem que as culturas sejam impróprias para consumo. 
Provavelmente a grande proximidade com o Açude já tenha contaminado o lençol freático da região.  

 Poluição do Açude da Macela 
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B) O Perímetro de Jacarecica I 

 

O perímetro de Jacarecica I, construído na sub-bacia do rio de mesmo nome, afluente 

da margem direita do Rio Sergipe, ocupa 398 hectares, subdivididos em 130 lotes de 2,0 

hectares que conjuntamente produzem alface, amendoim, batata-doce, coentro, maxixe, 

milho-verde, pepino, pimentão e quiabo (Figura 17). Entre 1991 e 2005, o segmento de 

produção desse perímetro cresceu 1.475,24%, segundo dados da COHIDRO, empresa que 

monitora o projeto (Tabela 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17 - Perímetro Irrigado Jacarecica I.  
Foto: Diana Mendonça de Carvalho e Clêane Oliveira dos Santos, 2009. 
 

 

Pela análise desses dados observou-se a variação de crescimento, principalmente com 

relação ao quiabo em 1.593,48%, a batata-doce, em 1.505,76% e ao amendoim em 

1.231,42%. Esses crescimentos podem ser justificados, em relação ao primeiro produto, pelo 

aumento da demanda do mercado externo e pela comercialização indireta com redes de 

supermercados, intermediada pela empresa agrícola “Hortaliça Vida Verde’; enquanto o 

segundo, decorrente da demanda externa e dos melhores preços na pauta de comercialização 

na região; e sobre o terceiro, na industrialização e redistribuição desse produto para as redes 

de comercialização.13 

                                                   
13 Em Itabaiana existe algumas empresas que promovem o semi-processamento de produtos como o amendoim e o 
milho, a fim de possibilitarem maior mobilidade e facilitar a comercialização realizada em mercearias e 
supermercados.  

Barragem e produção de alface em Jacarecica I 
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Tabela 13. Produção de hortaliças no Perímetro irrigado de Jacarecica I (1991 - 2005). 

Fonte: COHIDRO, 1991-2005. 
Organização: Diana Mendonça de Carvalho (2009). 

Itabaiana/SE 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Variação 

% 

Perímetro Produtos (ton.) (ton.) (ton.) (ton.) (ton.) (ton.) (ton.) (ton.) (ton.) (ton.) (ton.) (ton.) (ton.) (ton.) (ton.)  

Amendoim 10,47 88,84 75,93 123,97 253,34 231,57 183,86 170,75 259,48 206,10 100,58 112,00 108.94 151,74 139,40 1.231,42 

Batata 

Doce 149,98 1.939,92 5.057,36 3.396,07 1.806,18 1.744,90 1.847,37 1.250,10 1.620,06 1.574,27 1.879,15 1.763,20 2.732,09 2.555,64 2.408,32 1.505,76 

Maxixe 4,16 15,04 43,76 10,14 33,95 58,35 81,43 83,98 56,26 42,65 43,31 42,69 31,96 30,17 40,21 866,58 

Pepino 13,52 89,01 110,48 356,85 423,97 269,88 388,98 311,86 119,48 143,96 152,52 108,10 87.71 103,89 71,26 427,07 

Pimentão 12,73 111,81 154,27 89,94 140,83 142,72 125,11 158,26 77,27 55,59 79,30 76,69 88.25 73,99 35,97 182,56 

Quiabo 17,19 96,18 110,06 98,22 106,57 207,73 288,14 412,87 389,30 365,58 419,20 386,90 453,75 372,76 291,11 1.593,48 

Tomate 20,10 151,54 169,80 104,03 199,57 291,07 132,31 74,94 35,35 22,90 90,34 48,80 52,60 23,29 14,94 -25,67 

Outras 

Culturas 15,80 101,31 137,92 407,76 177,39 368,11 387,56 676,95 877,59 650,54 745,75 807,23 903,11 975,97 941,60 5.859,49 

J 

A 

C 

A 

R 

E 

C 

I 

C 

A 
Total 243,95 2.593,65 5.859,58 4.856,98 3141,80 3.296,33 3.434,76 3139,71 3.434,79 3.061,49 3.510,15 3.345,61 4.458,41 4.287,45 3.842,81 1.475,24 
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Outras culturas também mostraram crescimento considerável, como o maxixe e o 

pepino. Todavia, o crescimento desses produtos, igualmente ao quiabo, é justificado na 

demanda externa e nas redes mercadológicas.  Entretanto, deve-se considerar que esse 

crescimento não é contínuo, tendo períodos de maior produção do que outros. Isso devido às 

questões de mercado ou ainda, as condições edafoclimáticas, que juntamente com pragas, 

podem ter causado a diminuição da produção. Além desses, outros produtos como o tomate e 

o pimentão, que tinham tradição produtiva em Itabaiana, têm tido suas culturas diminuídas. 

Tal fato tem se explicado não só pelas pragas que ocasionam a perda e a desvalorização do 

produto no mercado, como também, pelos preços mais atrativos em outras regiões e pela 

substituição desses produtos por outros mais valorizados, caso principalmente da batata-doce 

e do amendoim. 

Nos anos que se seguiram a consolidação do perímetro Jacarecica I, passou a ocorrer o 

crescimento das áreas de produção, sendo decorrente do roçado, de espaços de pastagem e de 

mata. No ano de 2008, a área plantada e o volume de produção, segundo dados da 

COHIDRO/Jacarecica I, foram de 331,14 hectares, produzindo 5.976,36 toneladas, 

subdivididos pelos seguintes produtos, área e produção (Tabela 14). 

 
Tabela 14 - Produção de hortaliças no Perímetro irrigado de 
Jacarecica I (2008). 

Produtos Área Plantada (Ha.) Produção (T.) 

Alface 25,73 327,37 
Amendoim 22,8 133,44 
Batata Doce 174,96 4622,27 
Cebolinha  2,83 22,45 
Coentro 36,21 195,02 
Maxixe 4,23 19,34 
Pepino 4,98 78,21 
Pimentão 0,85 14,55 
Quiabo 32,44 220,49 
Pimenta 2,85 33,93 
Milho Doce 17,8 262,82 
Brocólis 0,08 1,35 
Feijão de Corda 1,84 13,52 
Tomate 0,37 6,14 
Repolho 0,48 9,53 
Feijão Vagem 2,0 15,53 
Salsa 0,13 0,40 
Jiló 0,08 - 
Melancia 0,48 - 
Total 331,14 5.976,36 

                             Fonte: COHIDRO, 2008.  
Organização: Diana Mendonça de Carvalho (2009). 
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Entre os produtos destacados em 2008, além das hortaliças, comumente produzida 

nessa região, alguns outros começam a ganhar espaço, caso do jiló, brócolis e pimenta. Os 

dois primeiros demandados pelo mercado sergipano, através das redes de supermercados, e a 

pimenta tem sua cultura incentivada pelos bons preços pagos pelo grupo Maratá, para a 

industrialização e fabricação de condimentos.  

Segundo o coordenador desse perímetro existe o predomínio na produção de batata-

doce, comercializada em cerca de “6 caminhões”14 num único dia na semana durante o 

período de safra. Além disso, toda a produção de hortaliças e raízes conta com assistência 

técnica da COHIDRO e EMDAGRO. A produção desse perímetro visa atender 

principalmente a demanda municipal, estadual e regional e seguramente a demanda nacional, 

a exemplo do pimentão e do quiabo, exportados para o estado da Bahia e mesmo, da batata-

doce, vendida para mercados sulistas, principalmente para o estado do Rio Grande do Sul.  

 

 

C) O Perímetro da Ribeira 

 

O perímetro da Ribeira, localizado na Bacia do rio Traíras, afluente da margem 

esquerda do Rio Sergipe, ocupa área total de 1970 hectares, com 466 lotes irrigados de 

tamanhos inferiores a 5 hectares, que beneficiam 11 povoados de Itabaiana e seis de Areia 

Branca. Nele se cultiva alface, amendoim, batata-doce, berinjela, cebolinha, coentro, couve, 

feijão, feijão vagem, pimentão e tomate (Figura 18). Esse perímetro apresenta também, 

projetos de piscicultura, com a criação de peixe da variedade tilápia. Segundo a COHIDRO, 

entre 1991 e 2005, a produção desse perímetro cresceu 333,59% (Tabela 15). 

Pelos dados dessa Companhia, entre 1991 e 2005, o foco principal dessa área foi à 

produção de hortaliças, principalmente dos folhosos, como cebolinha e coentro, que juntos 

apresentam um considerável crescimento de 10.105,49%. Tal crescimento deve-se 

principalmente a ampliação da demanda nos mercados do estado da Bahia. Segundo técnico 

desse perímetro, há períodos de safra, em que é possível visualizar a saída diária de 3 a 5 

caminhões repletos de coentro em direção à Salvador. Além dessa cidade, a produção de 

hortaliças tem atendido a outros municípios baianos como Ribeira do Pombal, Euclides da 

Cunha, Entre Rios e Esplanada (BA). Em relação à batata-doce, o técnico relata que essa raiz 

tem sido vendida principalmente no mês de março para o Rio Grande do Sul e Argentina.  

                                                   
14 Cada caminhão carrega em média 15.000kg, ou 15 toneladas de mercadoria. Normalmente os intermediários da 
batata-doce costumam definir um dia na semana para passar nas propriedades para negociar e recolher a produção. 
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Toda a produção dessa área, no entanto, visa atender primeiro à demanda de Itabaiana e de 

outros municípios sergipanos, como Pinhão, Macambira, Pedra Mole e de Aracaju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 18 - Perímetro Irrigado Ribeira.  
Foto: Diana Mendonça de Carvalho, 2009. 

 

 

Além das folhagens, a batata-doce, igualmente ao que ocorre no perímetro Jacarecica 

I, tem ampliado gradualmente sua produção. A variação de 1991 a 2005 foi de 666,93%, em 

virtude da demanda externa e dos preços no mercado.  

 Barragem da Ribeira, produção de batata-doce e de repolho. 
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Tabela 15. Produção de hortaliças no Perímetro irrigado da Ribeira (1991-2005). 

Fonte: COHIDRO, 1991-2005. 
Organização: Diana Mendonça de Carvalho (2009). 

Itabaiana/SE 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Variação 

% 

Perímetros Produtos (ton.) (ton.) (ton.) (ton.) (ton.) (ton.) (ton.) (ton.) (ton.) (ton.) (ton.) (ton.) (ton.) (ton.) (ton.)  

Amendoim 26,46 114,27 101,50 137,57 245,71 94,49 146,88 241,6 304,54 316,78 178,51 132,27 127,97 108,36 48,90 84,80 

Batata Doce 159,33 1.096,29 2.528,35 3.999,59 4.211,05 4.267,73 3.403,72 3.447,81 4.178,52 4.217,67 5.365,68 3.377,93 4.457,63 3.623,39 1.221,95 666,93 

Cebolinha 0,39 31,30 87,74 166,53 167,10 255,68 266,98 198,63 214,98 266,48 366,74 274,93 297,84 309,37 39,24 9.961,53 

Coentro 24,18 160,82 470,81 1.307,78 1.345,47 1.199,86 1.355,25 1.205,60 1.281,07 1.263,39 1.080,76 1.211,86 882,32 965,12 58,99 143,96 

Pimentão 43,93 243,81 214,32 184,53 361,72 295,47 345,36 257,46 165,13 238,02 287,43 138.64 249,53 210,49 82,62 88,07 

Tomate 71,74 442,68 587,62 608,85 529,10 415,59 465,54 174,98 162,17 251,51 332,29 106,57 102,52 73,82 21,83 -69,57 

Outras 

Culturas 90,50 992,90 1.724,37 1.419,99 1.544,05 1.681,67 2.140,91 1.650,48 1.224,92 1.612,06 1.656,91 1.196,80 1.606,45 1.223,65 332,53 267,43 

R 

I 

B 

E 

I 

R 

A 

 
T o t a l 416,53 3.082,07 5.714,71 7.824,84 8.404,20 8.210,49 8.124,64 7.176,58 7.531,33 8.165,91 9.268,32 6.439,00 7.724,26 6.514,20 1.806,06 333,59 
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A intervenção do Estado nessa área de irrigação é destacada com a inserção da 

COHIDRO que presta assistência técnica, serviços operacionais e de manutenção dos 

equipamentos. Esse apoio contribuiu para a diversificação produtiva dos lotes do Perímetro da 

Ribeira, que em 2008, ocupou uma área de 715,3 hectares, com produção de 7.213,791 

toneladas, destacando-se os seguintes produtos: abobrinha, alface, amendoim, couve, feijão, 

hortelã, pepino, pimentão, quiabo, repolho, entre outros (Tabela 16). 

 
                                Tabela 16 - Produção de hortaliças no Perímetro irrigado da 

Ribeira (2008). 

Produtos Área Plantada (Ha) Produção (T) 

Abobrinha 2,5 7,5 
Aipim 3 0,052 
Alface 6,5 59,5 
Amendoim 45,3 128 
Batata doce 331,8 4.456,10 
Cebolinha 41,05 297,8 
Coentro 154,9 881,12 
Couve 8,2 128,435 
Feijão Vagem 15,7 108,213 
Feijão Corda 3,5 3,35 
Maxixe 8,75 46,505 
Pepino 5,7 91,545 
Pimentão 29,15 310,161 
Quiabo 29,25 279,647 
Repolho 2,35 33,78 
Salsa 4,7 33,148 
Tomate 6,45 132,04 
Pimenta  1,15 12,481 
Hortelã 0,65 10,66 
Milho verde 4,15 25,319 
Jiló 3,45 72,585 
Capim de corte 7,1 95,85 
Total 715,3 7213,791 

                                 Fonte: COHIDRO, 2008.  
Organização: Diana Mendonça de Carvalho (2009). 

 
 
 

De 2005 a 2008 a produção da Ribeira cresceu aproximadamente 300%, cujos 

produtos de maior destaque foram, o coentro (1.393,67%), cebolinha (658,91%) e tomate 

(504,85%). Os demais produtos cresceram em uma escala menor, caso do amendoim 

(161,75%), do pimentão (275,40) e da batata-doce (264,67%), além de terem surgido novos 
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tipos de cultura, a exemplo da hortelã e da pimenta, cultivos impulsionados pela demanda do 

grupo Maratá.  

 

 

2.2.2 A tradição de cultivos em áreas de Sequeiro e os cultivos com poços 

artesianos 

 

O município de Itabaiana não produz hortaliças apenas em áreas irrigadas. A produção 

desses alimentos também tem sido realizada em áreas de sequeiro, principalmente no período 

de inverno (abril a agosto), quando se aproveita da chuva e das quedas de temperatura. Para 

obter resultados na produção o agricultor da área se utiliza de adubo orgânico, fertilizantes 

químicos, sementes selecionadas e equipamentos, como o arado e a enxada.  

Entretanto, os cultivos de hortaliças têm ocorrido tanto no inverno quanto no verão. As 

verduras cultivadas em áreas de sequeiro costumam ser plantadas entre os meses de março e 

abril (período de inverno) e colhidas entre maio e agosto, como exemplo o tomate. Enquanto 

os cultivos de amendoim, batata-doce e da mandioca podem ocorrer tanto no período de 

inverno (março-abril) quanto no período de verão (setembro-novembro) (DINIZ; et. al., 1990, 

p.131). 

Na década de 1990, de todas as propriedades de sequeiro do município, 47,1% das 

unidades já se utilizavam de algum tipo de irrigação, principalmente durante o verão ou 

mesmo durante todo o ano.  

 
Neste processo, utiliza-se a água de poços de pequenos córregos que descem 
da serra ou de pequenos açudes construídos na própria propriedade. A água é 
distribuída nos campos por canaletas, utilizando-se a gravidade, por aspersão 
(em poucos casos) ou ainda empregando-se o aguador manual (Op. Cit., p. 
131). 
 

Além disso, segundo Bomfim (2002), no último cadastro de infra-estrutura hídrica 

(CPRM), o município de Itabaiana apresentava 697 pontos de água, sendo 2 do tipo fonte 

natural, 2 poços escavados e 693 poços tubulares (Figura 19). Deste modo, só os poços 

tubulares representam 99,98% dos pontos de água do município, dos quais 9,23% são 

públicos, 90,18% são particulares e 0,57% apresentam-se sem identificação.  
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Figura 19- Distribuição dos Poços Tubulares em Itabaiana.  
Fonte: SEPLANTEC (2004). 
Elaboração: Diana Mendonça de Carvalho (2009). 
 
 

Esses poços estão concentrados num domínio hidrogeológico, de 

Metasedimentos/Metavulcanitos e Cristalino onde aparece um comportamento de aqüífero 

fissural. Esses poços têm se destinados principalmente a usos múltiplos (74%), a uso 

doméstico (6%), para a agricultura (2%) e etc. Assim, as atividades agrícolas não dependem 

exclusivamente dos perímetros irrigados e nem das chuvas para serem praticadas. Os poços 

tubulares tem sido outra opção para essa prática, utilizados nas áreas de sequeiro, onde hoje é 

possível se cultivar hortaliças durante todo o ano. Logo, o município de Itabaiana tem 

buscado métodos mais eficientes, de forma individual, para manter a atividade e estimular a 

produção de alimentos.  
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2.2.3 A comercialização de hortifrutis com base na importação 

 

O fluxo comercial que existe em Itabaiana em termos de hortifrutigranjeiros é 

expressivo, segundo SAPMA do Município de Itabaiana (2009). Isso se justifica não só pelo 

fato da economia do município se basear no comércio e na agricultura, como também, por 

possuir os maiores atacadistas do segmento comercial agrícola e por apresentar uma boa 

logística de transporte, a exemplo da frota de caminhão que é dimensionado em 

aproximadamente 5.000 veículos, atuantes como elemento preponderante para a importação e 

exportação dos produtos hortifrutigranjeiros.    

Dados de abril de 2009, da SAPMA, demonstram que Itabaiana recebe cerca de 

5.213,7 toneladas de hortifrutis, os quais são importados de vários municípios sergipanos, 

bem como de outros estados da Federação e eventualmente, até de outros países (Tabela 17).  

O fluxo de venda de produtos hortifrutis é difícil de precisar, pois não existe um 

controle anual efetivo da comercialização e da produção desses itens por parte de quem os 

cultiva. Além disso, sua comercialização informal junto aos atacadistas, tanto na propriedade 

agrícola, quanto na sede municipal, no Largo José do Prado Franco, dificulta a quantificação 

do que entra e saí do mercado itabaianense (SAPMA, 2009). 

A comercialização atacadista é destinada ao abastecimento das feiras e dos 

supermercados do estado. Essa comercialização, junto ao Mercado de Hortifrutigranjeiros, no 

Largo José do Prado Franco, faz da cidade um grande centro de carga e descarga de 

mercadorias, nas terças, quintas e sextas-feiras, quando interagem produtores, intermediários, 

feirantes e supermercadistas na corrida por “produtos do dia” (Figura 20). Este fato, aliado ao 

número de veículos com essa função e a localização geográfica do município têm sido 

preponderantes para a concorrência da cidade à nova sede do CEASA sergipana.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

94 

Tabela 17 - Importação de hortifrutis por Itabaiana.  

Hortaliças e Frutas 

Origem Hortaliças e Frutas Quantidade /Unidade 
(toneladas) 

Cebola 38 
Batata-inglesa 37,5 

Repolho 69 
Tomate 633,9 

BAHIA 

Cenoura 293 
Uva 320 

Mamão 40 
Melão 40 
Goiaba 40 

Umbu 40 

Juazeiro/BA 
 

Banana 40 
Camucin/BA Mamão 40 

Paripiranga/BA Melancia 10 
Jeremoabo/BA Banana 40 

 Total 1681,4 

Cebola 168 
Batata-inglesa 15 

Tomate 321,3 PERNAMBUCO 

Total 504,3 

Repolho 1890 
Chuchu 24 

Morango 12 
ESPÍRITO SANTO 

Total 1.926 
Alho 20 

Maçã 330 
caqui 24 
Pêra 24 

RIO GRANDE DO SUL 

Total 398 
Maracujá 6 

Lagarto/SE 
Laranja 40 

Boquim/SE Laranja 140 
Inhame 40 

Malhador/SE 
Banana 40 

 Total 266 
MINAS GERAIS Batata-inglesa 420 

ARGENTINA Ameixa 12 
ITÁLIA Kiwi 6 

Total 5.213,7 
Fonte: SAPMA (Abril, 2009).   
Organização: Diana Mendonça de Carvalho, 2009. 
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Figura 20 - Comercialização de Hortifrutigranjeiros no Largo José do Prado Franco as quintas-feiras.  
Foto: Diana Mendonça de Carvalho, 2009. 

 

 

Segundo Valença (2008), o papel da Central de Abastecimento de produtos agrícolas é 

agora exercido pelo município de Itabaiana, embora seja de forma desorganizada. Isso se deve 

ao fato do Ceasa de Aracaju vir “[...] fugindo da sua finalidade original, sendo depredada, 

saqueada. Atualmente, é mais um mercado varejista” (COHIDRO, 2009). A construção do 

Ceasa em Itabaiana é pretendida em virtude de sua sede ser um pólo comercial, apresentando 

um comércio diversificado de produtos alimentícios de origem agrícola. Segundo o Secretário 

Estadual de Agricultura,  

 
[...] Mesmo produtos como o alho, os derivados do ouro, que não existem lá, 
têm grande comércio de importação e exportação. O povo de Itabaiana é 
atacadista por natureza. Sendo a agricultura familiar atividade predominante 
do nordestino, esta é colocada em relevo quando da adoção de uma política 
para a região (COHIDRO, 2009, s/p). 
    

Dessa forma, a atividade tradicional na comercialização de produtos agrícolas em 

Itabaiana e o fluxo de hortifrutigranjeiro, explicam a necessidade de construção de um novo 

CEASA nesse município de Sergipe. Essa nova instalação encontra-se em fase de estudos 

entre os órgãos que tratam da comercialização agrícola em Sergipe e os órgãos Federais, entre 

eles o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), através de uma 

comissão técnica, e a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB).  
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2.3 NOVOS ELEMENTOS NA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS 

 

A utilização intensa de capital, tecnologias, informação, mão-de-obra especializada e 

de produtos industriais contribuem para o desenvolvimento conjunto da agricultura e da 

indústria. O desenvolvimento da indústria agrícola ocorreu não só atrelada as necessidades do 

campo, e por isso direcionada a produção de fertilizantes, adubos, tratores, pulverizadores e 

etc., como também, ao segmento de processamento da produção. Toda essa modernização do 

setor agropecuário é resultado das inovações físico-químicas, mecânicas e biológicas. 

Inovações estas, que colaboraram para a reorganização e especialização da produção, com o 

desenvolvimento de culturas que gerassem maior rentabilidade financeira e promovessem 

maior integração com as atividades industriais. 

A modernização da agropecuária contribuiu para que houvesse uma interligação maior 

com a área urbana circundante, pois a cidade, além de receptora de produtos agrícolas, 

responde pela demanda do campo por produtos e serviços novos, como preceitos técnicos, 

financeiros e políticos. Estes passaram a contribuir para a penetração da ciência e da 

tecnologia na produção, na comercialização, na distribuição e no transporte de novos produtos 

e na prestação de serviços especializados. 

A comercialização é uma atividade que tem por objetivo satisfazer as necessidades dos 

consumidores. A fim de que essa atividade se confirme e seus envolvidos operem de acordo 

com os recursos disponíveis e conforme os fatores limitantes, os negociantes têm promovido 

planejamentos administrativos visando alocar oportunidades para a comercialização. Entre os 

aspectos administrativos para a comercialização é destacado por Steele (1971, p. 179): o 

planejamento que promove estratégias de venda; a execução, pela qual se realiza um controle 

ou avaliação; e o controle que observa a necessidade de mudanças no plano geral. Tal 

controle se efetiva pelo “[...] processamento eletrônico de informações; pesquisa e 

contabilidade de comercialização” (STEELE, 1971, p. 179). 

Para que essas estratégias de comercialização surtam efeitos favoráveis é necessário 

que haja, segundo Steele (1971) “a seleção do mercado alvo”, isto é, a escolha do grupo de 

consumidores que pretendem atender e o “desenvolvimento de uma mistura de 

comercialização”, ou seja, estudo da natureza e da estrutura do mercado, incluindo a análise 

do produto, do local, da promoção e do preço determinado pelo comerciante na venda de seus 

produtos. Assim, “[...] o administrador de comercialização cria e desenvolve um plano para 
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fornecer coordenação e produzir real impacto nos esforços de comercialização (STEELE, 

1971, p.180).  

Além das estratégias de comercialização, os aspectos dos produtos têm sido analisados 

pelos consumidores no momento de sua aquisição. Entre as estratégias utilizadas para tornar 

os produtos competitivos no mercado destacam-se: a exposição da essência física do produto, 

incluindo a análise da qualidade e sazonalidade; a embalagem do produto, que remete ao 

nome e ao registro da marca; e os serviços auxiliares, como a assistência técnica. 

As mudanças processadas na comercialização é uma questão inerente aos 

consumidores, isto é, ocorre a partir das suas necessidades e preferências. Essas mudanças 

implicam ainda, na adoção de novos processos produtivos e comerciais que promovam a 

maximização da produção, a melhoria da qualidade dos produtos, o aumento do ciclo de vida 

dos produtos, a redução dos riscos de consumo e o aumento da satisfação dos consumidores.   

Para suprir tais exigências, novas técnicas de comercialização são impostas entre 

comerciantes e consumidores, no que se refere ao produto agrícola pós-colheita. Entre essas 

técnicas se destacam: a importância dada ao aspecto fisiológico do produto pós-colheita, que 

objetivam a longevidade dos frutos e a maximização produtiva, e ao aspecto morfológico, que 

se remete a forma de respiração, a produção de etileno, a existência de reguladores de 

crescimento e de maturação, a cor, ao sabor, ao aroma, ao valor nutritivo, a textura e a 

anormalidades existentes nos produtos. Além dessas, passa a existir um incentivo à produção 

hidropônica e orgânica e ao beneficiamento, com o embalar das mercadorias. 

Tais transformações produtivas têm repercutido também nas formas de 

comercialização. Fato observado quando os atacadistas optam por comercializar suas 

mercadorias fora dos espaços instituídos para seu comércio. Isto ocorre “[...] em função da 

necessidade de adaptação dos horários de funcionamento dos seus estabelecimentos de acordo 

com os dos supermercados, seus principais concorrentes” (SANTANA, 2005, p. 108). 

Apesar da importância do comércio com as redes de supermercado, o atacadista de 

Itabaiana atribui ao comércio informal as negociações menos complexa e menos custosa. 

Além do comércio informal, novas estratégias têm sido buscadas por esses atacadistas a fim 

de conquistar novos mercados. Entre essas se destacam a aglutinação da produção por 

empresas, definindo alianças entre os produtores orgânicos na comercialização de frutas e 

verduras. 

Essas mudanças nos padrões de consumo rural-urbano têm exigido uma integração aos 

novos sistemas técnico-científicos de produção agrícola. Neste sentido, o município de 

Itabaiana, desde a década de 1980, tem se associado a mudanças na lógica produtiva, com a 
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construção dos perímetros, diversificando sua produção e contribuído para a auto-suficiência 

do estado na maior parte dos produtos olerícolas consumidos.  

Além disso, há quase uma década, o município de Itabaiana tem interagido com as 

mais recentes transformações na lógica de produção agrícola, com a implantação de sistemas 

hidropônicos e de agricultura orgânicas. Estes sistemas respondem a demanda do próprio 

município, como de outros municípios do estado de Sergipe, por produtos de qualidade e sem 

utilização de agrotóxico.  

 

 

2.3.1 A prática Hidropônica em Itabaiana/SE 

 

O sistema hidropônico prevê o cultivo de plantas sem solo, em canais por onde circula 

uma solução nutritiva balanceada, composta de água pura e de nutrientes dissolvidos em 

quantidades individuais que atendam a necessidade de cada espécie vegetal cultivada. A 

denominação hidroponia foi utilizada pela primeira vez em 1935, pelo Dr. W. F. Gericke da 

Universidade da Califórnia (BARCELOS, et al., 2007). Este pesquisador adotou o sistema de 

cultivo sem solo para as condições de campo, de tal forma que se tornou o primeiro passo 

para viabilizar o cultivo em escala comercial. 

No estado de Sergipe, a produção hidropônica se inicia na década de 1990, destinada a 

atender a demanda de hotéis e pequenos estabelecimentos comerciais. Essa produção é restrita 

ao grupo de folhagens, principalmente da alface, cultivadas nos municípios de Estância e de 

Itabaiana, com a comercialização realizada em sua totalidade na capital, Aracaju, em redes de 

supermercados e em lojas especializadas (SANTANA, 2005, p.114). 

No município de Itabaiana, o sistema de agricultura hidropônica teve o primeiro 

projeto implantado em 1998, no espaço circunscrito ao Açude da Macela, cuja empresa 

agrícola é responsável pela produção hidropônica de alface (6.000 unidades/por semana), 

escarola (160 unidades/por semana) e rúcula (1900 unidades/por semana). Essa agricultura 

alternativa veio disseminar avanços tecnológicos e promover desenvolvimento local, no que 

tange ao reconhecimento da olericultura de Itabaiana (SILVA, 2001). 

Para o funcionamento desse sistema hidropônico na etapa de formação de mudas são 

utilizados isopor e substrato e na etapa final (crescimento) é utilizado o PVC, que perfaz o 

sistema bio-econômico que colabora para o controle e balanceamento no desenvolvimento das 

culturas. 
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2.3.2. Agricultura orgânica em Itabaiana 

 

A agricultura orgânica é um sistema de manejo sustentável, com enfoque sistêmico 

que privilegia a preservação ambiental, a biodiversidade, os ciclos biogeoquímicos e a 

qualidade de vida humana. Seu desenvolvimento ocorreu atrelado às críticas feitas aos 

sistemas de agricultura convencional, após a revolução verde, em virtude do 

desflorestamento, da redução da biodiversidade, da erosão, da perda da fertilidade dos solos e 

da contaminação da água, dos animais silvestres e dos agricultores por agrotóxicos (EHLERS, 

1994 e 1996).  

A partir de 1970, passa a se estruturar um movimento que ficou conhecido como 

agricultura alternativa, representada pela International Federation on Organic Agriculture 

(IFOAM). Essa foi a primeira organização internacional criada para fortalecer a agricultura 

alternativa, cujas atribuições passaram a ser a troca de informações entre as entidades 

associadas, a harmonização internacional de normas técnicas e a certificação de produtos 

orgânicos. 

No Brasil esse movimento teve fôlego em finais da década de 1970 e início da década 

de 1980, quando se iniciam às críticas as práticas tradicionais e os estímulos a agroecologia, 

por meio da resolução de problemas de sustentabilidade. Nos anos de 1990, passa-se a 

produzir com técnicas e processos que não degradem o meio ambiente e a selar os produtos, 

certificando-os como orgânicos ou biodinâmicos.  

Em Sergipe, os produtos orgânicos foram cultivados primeiramente em Itabaiana e 

comercializados inicialmente em Aracaju, na feira do bairro Médici, pelo Sr. Manoel Messias 

(SAPMA). Tal atividade foi expandida a outros agricultores no ano de 1998, quando foi 

montado um Campo Experimental de Pesquisa em Hortaliças, no Perímetro Irrigado 

Jacarecica I, e em 2000, quando a EMDAGRO, trabalhando o associativismo, aspectos da 

organização da produção e desenvolvimento de ações coletivas na aquisição de insumos, 

formou a Associação de Produtores Orgânicos do Agreste (ASPOAGRE). Segundo Santana 

(2005, p. 118), 

 

No Estado de Sergipe, a produção e comercialização de produtos agrícolas 
orgânicos restringem-se aos hortifrutigranjeiros comercializados por 
produtores da ASPOAGRE (Associação dos Produtores Orgânicos do 
Agreste) e a Empresa Vida Verde, certificada pelo IBD (Op. Cit.). 
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Através dessa associação foi possível comercializar a produção agrícola de coentro, 

couve, alface, cebolinha, rúcula, chicória, nabo, rabanete, almeirão, pimentão, manjericão, 

tomate e escarola, entre outros, juntamente ao consumidor através da ASPOAGRE, com lojas 

em Itabaiana e Aracaju, nas feiras da capital e nas quartas-feiras, na sede da Associação de 

Engenheiros Agrônomos (AEASE) em Aracaju (Figura 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 21 - ASPOAGRE – Itabaiana/SE.  
Foto: Diana Mendonça de Carvalho (2009). 

 

 

A produção orgânica, assim como a hidropônica, é demandada por classes sociais mais 

elevadas, pois ambas enfrentam desafios para a conquista de novos mercados em virtude dos 

preços elevados, da reduzida oferta de variedades, da pequena quantidade de produtos 

disponíveis e da falta de informação para o consumidor. Segundo Santana (2005, p. 119), no 

ano de 2003 a produção de orgânicos de Sergipe, somava 56.386 unidades ou maços e essa 

produção se expandia pelos municípios de Itabaiana, Areai Branca, Malhador, Ribeiropólis e 

Moita Bonita.  

No ano de 2009, a ASPOAGRE conta com 9 afiliados, cuja procedência são: 2 de 

Itabaiana (Povoados Matapoã e Junco); 2 de Areia Branca e 5 de Malhador. Os associados 

produzem e repassam semanalmente para a sede em Itabaiana, 353 unidades ou maços de 

folhagens e 188,4 kg de hortifrutis que são comercializados para o próprio município e para 

Comercialização de produtos orgânicos, folhosos orgânicos e certificado orgânico. 
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municípios circunvizinhos (Tabela 18). Esses associados possuem instalações em fase de 

finalização, caso de uma agroindústria de beneficiamento e embalagem de frutas e hortaliças, 

construída com apoio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, na 

modalidade infra-estrutura.  

O valor desses itens, segundo associado, ultrapassa a margem de 30% a mais do preço 

de um produto normalmente encontrado no mercado. Por seus valores, o associado deixa claro 

que a comercialização atende a demanda de classe média e alta, além de ser procurados por 

pessoas que desejam qualidade de vida. Sendo assim, a produção desses gêneros é pequena e 

de pouca demanda dentro do contexto social de Itabaiana. 

 
Tabela 18 - Comercialização de produtos orgânicos por semana, ASPOAGRE-Itabaiana. 
 

 Produtos Quantidade semanal Preço 

 Unidades kg Por unidade ou kg 

Alface 75  1,30 
Alface 
Americano 

25  1,30 

Berinjela - 2 2,50 

Cebolinha 33  1,00 

Coentro 72  1,00 

Escarola 8  1,30 

Agrião 13  1,50 

Aimpim  13,3 1,80 

Cenoura  13,8 2,60 

Couve 105  1,30 

Banana Prata  35 1,80 

Mamão  62 2,50 

Limão  5,6 2,50 

Mel  5,9 11,00 

Rúcula 10  1,30 

Salsa 12  1,30 

Tomate  41 4,00 

Tomate cereja  9,8 7,00 

Total 353 188,4  
 

Fonte: Trabalho de Campo junto a Associação de Produtores Orgânicos do Agreste 
(ASPOAGRE).  
Organização: Diana Mendonça de Carvalho (2009). 
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2.3.3 Fatores culturais associados à comercialização de hortifrutigranjeiros em 

Itabaiana/SE 

 

As transformações técnico–científicas implementadas no setor agrícola, aliadas a 

produção, ao fluxo de importação e a comercialização de seus produtos, tem imposto 

mudanças sócio-culturais em Itabaiana, a partir do crescimento e da valorização de festas 

como, a do Caminhoneiro (Feira do Caminhão) e a do Agricultor, denominada de Agroshow 

(Figura 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 22 - Festa do Agricultor em Itabaiana/SE, 2009.  
Foto: Diana Mendonça de carvalho (08/2009). 

 

A Agroshow, segundo o Secretário de Agricultura do município, corresponde a uma 

homenagem ao homem do campo, ao tempo em que se comemora o aniversário da cidade de 

Itabaiana. Em consonância com o desenvolvimento agropecuário do município são realizadas 

exposições de produtos agrícolas, de bovinos, eqüinos e ovinos; palestras técnicas e 

atendimento a saúde do homem do campo.  

Essa transformação segue analogicamente os moldes de outras regiões nacionais, onde 

a relação campo-cidade é estimuladora de eventos culturais e de atividades outras, como a 

Região de Ribeirão Preto. Nessa área ocorrem às festas de Peão e Boiadeiros e se localizam, o 

Hospital das clínicas da Faculdade de Medicina da USP, especializado nos tratamentos 

cardíacos e na realização de transplantes, e o campus universitário, engajado com pesquisas 

científicas na promoção do crescimento econômico da região (ELIAS, 2003). 

Feira Agropecuária de Itabaiana, exposição de hortifrutigranjeiros. 
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Decorrentes das transformações do meio técnico-cientifico-informacional impostos ao 

espaço do município de Itabaiana ocorreu à expansão de fixos e de fluxos. O primeiro, dotado 

de intencionalidades específicas, direcionado aos setores econômicos e sociais hegemônicos, 

integrados ao circuito superior da economia e com caráter especulativo. Este fato é 

visualizado em Itabaiana na função dos bancos, que com cinco agências fixas movimentam o 

fluxo financeiro do município, na comercialização dos mais diversos produtos, além de 

possibilitar os empréstimos bancários. O segundo, com difusão de tecnologia, de informação 

e de mercadorias, que com a intervenção do Estado em infra-estrutura, não só deu 

sustentabilidade ao processo de organização da produção agrícola, como também apoiou as 

trocas de toda a natureza, difundindo o comércio e a prestação de serviços, ou seja, 

ocasionando o crescimento do circuito inferior. 

Essas transformações desencadeadas pela revolução técnico-científico-informacional 

não se manifestam apenas no setor produtivo, isto é, nas etapas de produção, distribuição e 

consumo, mas também, nas transformações sucessivas da geografia do espaço, onde houve 

uma revolução demográfica e urbana. Desse modo, a transformação do espaço, em termos de 

forma, função e estrutura, se caracterizou por grande número de fixos e fluxos que passaram a 

definir novas demandas na cidade por produtos advindos do campo ou importados de outros 

espaços.  
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Capítulo 03 
 
 

ESTRUTURAS DE C OMERCIALIZAÇÃO 

DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EM 

ITABAIANA/SE  

 

A venda dos produtos agrícolas in natura apresenta 

características peculiares e muito diversificadas, por ser feita 

através de tipos diferentes de produtores [...] ou de 

intermediários [...] que compõem as diversas cadeias de 

distribuição, das mais simples às mais complexas, desde a 

sua origem até chegar ao consumidor final” (SANTANA, 

2005, p.28). 

 

A cidade de Itabaiana se constitui no principal entreposto de 

comercialização dos produtos, sendo essa comercialização 

altamente dependente da ação de intermediários (SILVA, 

2001, p.144). 
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3 ESTRUTURAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJE IROS EM 

ITABAIANA/SE 

 

 

A comercialização dos produtos agrícolas é entendida como processo de transferência 

física de um produto pelos diversos elos da cadeia produtiva. Esse processo pode ocorrer em 

pequenos estabelecimentos, nas feiras e nos supermercados, na forma da venda a varejo; e em 

“fixos” como os CEASAS e as Centrais de Compra e de Distribuição, ou ainda, em lojas 

especializadas, na forma de atacado.  

 

 

3.1 CADEIA DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 

 

A comercialização de produtos agrícolas é dependente dos atores sociais envolvidos 

nesse processo, dos recursos financeiros disponibilizados para as transações, da existência de 

uma cadeia produtiva e de informações, com relação às características e aos riscos de 

oscilação dos preços (AZEVEDO, 2002). Sendo assim, a comercialização agrícola ocorre a 

partir de relações estabelecidas dentro da cadeia produtiva de cada gênero.  

A cadeia produtiva compreende os alicerces e as fases pelas quais os produtos passam 

(processamento, armazenamento e etc) até chegar ao mercado consumidor. Tais fases podem 

ser iguais, padronizadas ou diferentes, destacando especificidades locais e regionais, ou ainda, 

evidenciando  a integração de atores sociais que visam minimizar problemas e promover o 

crescimento econômico. 

O sentido de cadeia produtiva tem se aprimorado e agregado novos elementos no 

contexto da globalização. Este contexto, com suas características básicas de fluxo instatâneo 

de capitais financeiros, abertura de mercados, desenvolvimento das telecomunicações, 

mudanças nos papéis dos Estados-nação e nas relações de produção-consumo, têm 

contribuído para o aparecimento de novas estratégias sócio-econômicas no que se referem aos 

setores de produção, comércio e consumo de alimentos.  

Isto decorre, conforme explicitado no capítulo 1, do envolvimento de vários atores 

sociais, entre os quais: 1- fornecedores de insumos, representados por empresas que tem por 

finalidade ofertar implementos agrícolas e tecnologia; 2- agricultores, que trabalham a terra, 

com a finalidade de produzir alimentos; 3- Processadores, representados pelas “[...] 

agroindústrias que podem pré-beneficiar, beneficiar ou transformar os produtos in-natura 
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(SILVA, 2005, p.02); 4- Comerciantes, que na forma atacadista, têm por função distribuir as 

mercadorias para postos de venda, e na forma varejista, comercializar o produto para o 

consumidor final; e 5- o mercado consumidor, que está na ponta do processo de 

comercialização. Todo esse processo fundamenta uma ampla compartimentação da cadeia 

produtiva de agrícolas em várias etapas até chegar ao mercado consumidor final (Figura 23): 

 

 
 

Figura 23 - Etapas da cadeia produtiva.  
Fonte: SILVA, 2005, p.01.  

 

 

A cadeia produtiva de alimentos começa a impor mudanças no padrão da realização 

produção-consumo na década de 1960, quando o crescimento de empreendimentos 

agroindustriais passam a ser entendidos como uma sucessão de operações de transformação, 

um conjunto de relações comerciais e financeiras e um conjunto de ações econômicas que 

valorizam os meios de produção e seus resultados e asseguram a articulação das operações 

(BATALHA, 2007).  

Essa transformação no campo contribuiu para a constituição de novas cadeias 

produtivas agroalimentares. Na perspectiva de Vilela (1999, p.43), a estrutura dessa cadeia 

tem se alongado e agregado outras empresas ligadas ao setor de serviços, tanto os voltados a 

produção, no caso a terceirização, quanto aos de pessoas, tipo personalizado; e a logística, no 

que se refere a distribuição. Sendo assim,  

 
Esse processo de alongamento da cadeia vem acompanhado de um processo 
de agregação de valor ao produto [...]. Assim, muitos produtos chegam, 
muitas vezes, à mesa do consumidor com um preço até 500% superior ao 
pago ao produtor. O que é novo neste processo é que a apropriação destas 
margens ocorre no elo da intermediação (logística, distribuição, marketing, 
comercialização), momento do processo em que devem ser concentrados os 
esforços para a compreensão dos seus mecanismos de funcionamento, de 
forma a situar os diversos agentes, com suas respectivas importâncias, na 
relação produção-consumo agroalimentar (Op. Cit., p.44-45). 

 

Na constituição da cadeia produtiva, a logística é compreendida como a área da 

administração que cuida do transporte e armazenamento de mercadorias. Esta pode ser 

entendida ainda, como o ato de planejar, organizar, controlar e realizar tarefas associadas à 
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armazenagem, transporte e distribuição de bens e serviços. Para Becker (1995, p. 290), “[...] a 

logística é a nova racionalidade capaz de explicar a simultaneidade da desordem/ordem, da 

globalização/fragmentação, da complexidade da questão ambiental”. 

A modernização desse suporte da cadeia produtiva é atribuída à associação de um 

conjunto de atividades que visam facilitar o fluxo de produtos do ponto de aquisição de 

matéria-prima até o ponto de consumo final, assim como, dos fluxos de informações que 

colocam os produtos em movimento, de modo a obter níveis de serviços adequados aos 

clientes, com o menor custo possível.  

Nesse sentido, para que haja a concretização da comercialização, em meio às etapas da 

cadeia de produção, são necessários produtores, intermediários, transportadores, comerciantes 

varejistas e consumidores. Deste modo, a participação do comerciante e do transportador 

torna-se essencial na integração das áreas produtoras aos mercados internos e externos.  

No Brasil, o segmento de transportes rodoviários mostra-se responsável pela 

concretização de 70% da cadeia de comercialização, “[...] enquanto que perto de 30% são 

repartidos entre o transporte fluvial, marítimo, ferroviário e, em menor escala, o aéreo 

(CORTEZ, 2003, p. 27). Sendo que dos veículos em circulação, os caminhões representam 

cerca de 950 mil unidades e os refrigerados representados por cerca de 18 mil (CORTEZ, 

2003). 

 

 

3.1.1 Cadeia de Comercialização dos Hortifrutigranjeiros de Itabaiana/SE 
 

A comercialização dos hortifrutigranjeiros de Itabaiana é um tanto complexa, pois 

envolvem os estabelecimentos fornecedores de insumos, a etapa de produção, de distribuição 

e de comercialização, além de atores sociais como produtores e os pequenos, médios e 

grandes intermediários. Ela pode não só estimular o aparecimento do produtor – comerciante 

que tenta “[...] obter maior renda com o seu produto, além de complementação com o lucro 

obtido através da renda [...] de outros produtos (FRANÇA, 1988, p. 89), como também 

favorecer o repasse dos produtos do produtor aos intermediários.  

Os “pequenos intermediários’ são visualizados nos comerciantes que tem ação local, 

isto é, são atores sociais desprovidos de veículos e normalmente adquirem os produtos nos 

povoados do município e depois repassam para feirantes ou para outros intermediários. Tais 

atores se caracterizam por serem conhecedores das práticas de cultivos, pois trabalham nelas 

alguns dias da semana ou meses do ano, ao tempo em que dedicam outros dias da semana ou 
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especificamente o período de verão, a comprar à produção de seus vizinhos e comercializá-las 

no mercado de Itabaiana, tanto para feirantes, quanto para o consumidor final ou para outros 

intermediários. 

Esses intermediários realizam pequenos deslocamentos das propriedades agrícolas, 

onde produzem ou adquirem o produto, à sede municipal. Tanto por isso, acabam 

contribuindo para o ajustamento do preço dos produtos nos mercados locais ou em outros 

mercados, mesmo quando repassam os produtos para outros intermediários. Esses outros 

intermediários compram os produtos em menor valor que o vendido no mercado local, devido 

à quantidade, mas seu valor final tende a ser acrescido devido ao novo deslocamento e a 

necessidade de lucro pelo comerciante. 

Isso ocorre com algumas hortaliças produzidas na área do açude da Macela que são 

adquiridas nas propriedades dos produtores e depois transportadas até o mercado por carroças 

ou em cestos e sacos em motocicletas, ou ainda, são comercializadas com outro intermediário. 

Esses pequenos intermediários, apesar de modestos, utilizam-se de telefones celulares para 

promover as transações comerciais. 

Os “intermediários médios”, possuidores de veículos e depósitos, são identificados 

pelos atores sociais que percorrem maiores distâncias para adquirir o produto. Além disso, são 

pessoas que costumam comprar o produto com outro intermediário e promover o seu 

transporte do espaço de cultivo para depósitos na cidade ou mesmo para o Mercado de 

Hortifrutigranjeiros de Itabaiana, como ocorre com a laranja produzida na região de Boquim 

(SE) e Rio Real (BA), ou ainda de frutas advindas de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE), além de 

outros.  

Esses comerciantes, por apanhar o produto com outros intermediários, acabam 

comprando-o mais caro e repassando-o com outros custos, a exemplo dos custos de transporte 

e do valor que eles retiram em lucro para si. As transações desses intermediários têm ocorrido 

mediante utilização de telefones ou de celulares, ou ainda pessoalmente, sendo essa última a 

forma mais comum e habitual em Itabaiana. 

Os “grandes intermediários” são identificados pela ação ampla, com a promoção da 

importação e exportação, em caráter regional, nacional e internacional, auferindo assim, os 

maiores lucros com a produção. Em Itabaiana eles são reconhecidos pelo número de 

caminhões e pelo número de pessoas com contrato formal de trabalho na compra e venda de 

hortifrutigranjeiros. Esse tipo de intermediação pode ser visualizada na comercialização de 

batata-doce da microrregião de Itabaiana para o Rio Grande do Sul (RS), Argentina, Paraguai 



 

 

109 

e França e na importação de frutas, como ameixa, maçã, pêra, quiuí e uva e, de alho e outros 

produtos a típicos de sua região, que por vezes são adquiridos na CEAGESP (SP).  

Esse processo de importação e exportação tem garantido a dinamização dos preços dos 

produtos. Um intermediário de frutas típicas de clima frio, presente na cidade, tem a família 

com cooperativa produtora de maçã no sul e intermediária de outros produtos provenientes da 

região. Tal fato tende a diminuir o preço de seu produto, pois ele alimenta a cadeia de 

comercialização dos gêneros cultivados pela família, pagando a manutenção dos pomares e 

distribuindo renda entre esses ao adquirir também outros produtos intermediados. Além disso, 

o fato de transportar o produto em grande quantidade faz com que ele tenha gastos com 

deslocamentos menores em relação aos concorrentes de outras regiões, assim como 

favorecerá nos lucros superiores, mesmo vendendo esses itens a preços mais baixos.  

Tais fluxos, no entanto, nem sempre contribui para a diminuição dos preços dos 

produtos. O atacadista de Itabaiana tem buscado por esses nas suas respectivas regiões de 

origem, mas nem sempre compra diretamente ao produtor, por vezes eles são forçados a 

negociar com outros intermediários por falta de oferta e isso acaba por ampliar seus preços, 

além de encarecer o transporte desse produto, pela pequena quantidade e pela distância a ser 

percorrida. Tal fato tem sido equacionado com o transporte conjunto de produtos alimentícios 

e produtos industrializados de necessidade no mercado de Itabaiana. 

Alguns desses grandes intermediários já promovem a comercialização de produtos 

através da internet, telefone ou celular. Muitos desses intermediários têm empresa 

regularizada e emite notas fiscais dos produtos.  

Nesse contexto de intermediação, existem duas empresas agrícolas em Itabaiana, 

Hortaliça Vida Verde e Ita Hortas, que mantém contratos com as redes de supermercado de 

Sergipe. Essas revendem sua produção e intermédia às comercializações de outras 

propriedades visando atender todas as exigências dos contratos estabelecidos e assim, tornam-

se grandes intermediárias. Só uma dessas empresas regularmente compra de outros pequenos 

agricultores pouco mais de 40 mil molhos ou pés de folhagens e 7.500 kg de produtos do 

subgrupo das verduras e raízes comestíveis, fora a sua produção semanal de aproximadamente 

15 mil molhos ou unidades de folhagens, que costumam serem comercializados para redes de 

supermercados, como Grupo G Barbosa, Família Peixoto (Itabaiana), BT, Macro e Varejão 

(Figura 24). 
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Figura 24 - Empresa Agrícola e a Comercialização de Hortaliças com Supermercado.  
Fonte: Trabalho de Campo, 2009. 
Organização: Diana Mendonça de Carvalho, 2009. 
 

 

Por tudo isso, esses grandes intermediários são definidos como elo da cadeia em que 

estão inseridos os grandes produtores, dispondo de depósitos em seus sítios e de caminhões, a 

fim de fazerem o transporte. Sendo assim, “[...] os preços mais altos são obtidos nas 

transações realizadas por eles” (FRANÇA, 1988, p.91). 

Em Itabaiana, a logística é expressa no transporte dos produtos das áreas de cultivos 

ou das áreas de aquisição para os espaços de armazenagem, até que se realize a 

comercialização e a distribuição junto a feirantes, supermercados e mesmo, para outros 

atacadistas regionais. Por meio desses comerciantes é que os produtos chegarão ao 

consumidor final.  

Por conseguinte, a cadeia dos hortifrutigranjeiros comercializados em Itabaiana/Se 

pode ser exemplificada através do organograma abaixo (Figura 25): 

 

 

Figura 25. Etapas da cadeia de comercialização de hortifrutigranjeiros de Itabaiana/SE.  
Organização: Diana Mendonça de Carvalho, 2009. 
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Tal cadeia produtiva em Itabaiana pode ser contraída ou alongada em função dos 

atores sociais envolvidos. Isso pode ser refletido no fato dos intermediários serem atacadistas 

locais (atores que possuem ponto definido para a comercialização) ou não, ou serem apenas 

receptadores dos produtos no espaço de comercialização.  A partir dos elos estabelecidos por 

essa cadeia é que se observa a forma e a estrutura de comercialização dos hortifrutigranjeiros, 

no que se refere aos âmbitos atacadistas e varejistas, nos seus aspectos formais e informais, no 

município de Itabaiana/SE. 

 

 

3.2 COMÉRCIO ATACADISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DE 

ITABAIANA/SE 

 

O município de Itabaiana é o maior mercado atacadista de hortifrutigranjeiros de 

Sergipe. O espaço ocupado por esses atores, com seus caminhões e mercadorias, está 

circunscrito a todo o centro comercial da cidade e ruas adjacentes (figura 26). Deste modo, 

além dos espaços públicos com especificação para o comércio, a exemplo dos largos 

comerciais, esse segmento ocupa aproximadamente 10km² de área, pelas ruas Capitão 

Mendes, Antônio Dutra, General Maynard, Sete de Setembro, Gumercindo Dórea, Batista 

Itajaí e São Paulo, travessas Manuel Vieira, José C. Melo e Francisco Porto; e Avenida 

Otoniel Dórea. Nos dias de maior movimento desse segmento é possível se notar ainda uma 

ocupação das Praças Fausto Cardoso e João Pessoa.  

No mercado de Hortifrutigranjeiros existe um número de 72 atores que atuam 

principalmente na negociação de verduras e hortaliças, sendo o espaço de atuação dos 

intermediários definido por metragem mediante atuação e controle exercido pelos fiscais da 

prefeitura municipal. A metragem pode ser alterada pela negociação espacial entre os 

interessados. Enquanto que o espaço de descarga de seus caminhões é limitado em duas horas 

na lateral esquerda do mercado, junto à rua Capitão Mendes.  

Em relação à atuação dos atacadistas do Largo José do Frado Franco, não há uma 

organização espacial definida. A ocupação da área depende de quem chegar primeiro e 

conseguir encostar seu veículo, normalmente caminhões, nos melhores espaços para 

circulação de consumidores e de mercadorias. Nesse espaço, a comercialização é basicamente 

de frutas e não há nenhum tipo de fiscalização por parte da prefeitura municipal. Sendo assim, 

é difícil precisar o número de comerciantes atuantes e da comercialização realizada. 
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Figura 26. Espaço de comercialização Atacadista de Itabaiana. 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. (Base Cartográfica da Secretaria de Infra-Estrutura e Planejamento de Itabaiana, 2008.). 
Organização: Diana Mendonça de Carvalho (2010). 
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Além desses espaços ocupados para a comercialização, ocorre também a ocupação do 

Largo Santo Antônio com caminhões e veículos para transporte de passageiros que se dirigem 

a Itabaiana, a fim de adquirir os produtos a serem comercializados em suas respectivas 

regiões. Esses veículos apresentam procedência de vários municípios sergipanos, de 

municípios baianos, inclusive da capital, Salvador; de municípios alagoanos e de sua capital, 

Maceió; de Pernambuco, tendo destaque aqueles procedentes de Garanhuns, Gravatá, 

Caruaru, Petrolina e Recife; e da Paraíba, Campina Grande. 

No mais, é destacável que os comerciantes com cadastro empresarial, a exemplo do 

CNPJ, nunca são lembrados pelo nome de suas empresas. Esses são sempre associados aos 

apelidos ou denominações combinadas ao produto comercializado. Um exemplo é a empresa 

que distribui maçã, de “Luiz da maçã” e da empresa Distribuidora de Frutas Regional, de “Zé 

Luiz do Mamão”, que atuam na comercialização de frutas, ou ainda da empresa Comercial de 

Verduras Santo Antônio, conhecida por empresa de Branco da Verdura que comercializa 

hortaliças. 

 

 

3.2.1 Comércio Atacadista de Frutas 
 

A empresa distribuidora de maçã envolve toda a família na cadeia produtiva desse 

alimento, desde a produção e embalagem na região sul e, a comercialização da fruta, 

juntamente a outras do tipo subtropical, como ameixa, pêra, kiwi e uva, no mercado de 

hortifrutigranjeiros de Itabaiana.  Tal atacadista veio inicialmente para Aracaju, atraído pelo 

mercado consumidor e pela falta de mercado para seu produto na região sul do país. Há cerca 

de 10 anos, observou que o mercado de Itabaiana era um espaço promissor para o crescimento 

da comercialização dos produtos típicos de sua região. Segundo ele, “o comércio atacadista de 

Itabaiana é cerca de três vezes maior do que o de Aracaju”, em virtude da gama de produtos 

negociados num mesmo espaço. 

Semanalmente este atacadista comercializa aproximadamente 50 toneladas de frutas 

(Tabela 19). Essa quantidade, segundo o intermediário, tende a variar conforme a estação e o 

período do ano. No caso de frutas como a ameixa, cuja produção nacional ocorre em quatro 

meses ao ano e advém dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Bahia (área da 
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Chapada Diamantina15), no período de entressafra tem a demanda atendida através da 

importação de países como Argentina e Chile. No caso do pêssego que a produção nacional é 

de dois meses ao ano, no Rio Grande do Sul, sua aquisição, nos demais meses, ocorre na 

CEAGESP/SP. O morango, de maio a setembro, vem do Espírito Santo e Minas Gerais, nos 

outros meses do Rio Grande do Sul, ou de áreas irrigadas, como do pólo Juazeiro (BA) 

/Petrolina (PE).  

 
                             Tabela 19 - Comércio Atacadista: Frutas comercializadas semanalmente. 

 
Produtos 

 
Quantidade comercializada por semana (ton.) 

  
Uva 1 

Maçã 40 
Pêra 5 
Quiuí 0,3 

Ameixa 1 
Ameixa Seca 0,2 
Uva passas 0,2 

Pêssego 0,2 
Morango 4 

Total 51,9 
                           Fonte: Trabalho de Campo: Entrevista Realizada em outubro de 2009.  

 
 
Nessa linha, a qualidade e o preço dos produtos são as principais estratégias de 

comercialização. Em contrapartida, o atacadista mostra que a comercialização de seus 

produtos, procedentes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, por vezes até da 

CEAGESP, são desfavorecidos no mercado local em virtude da cobrança de 17% do Imposto 

sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), tributados pelo estado de Sergipe. 

Outros estados, como Pernambuco e a Bahia tem isentado essa atividade. Sendo assim, as 

principais dificuldades encontradas no comércio de frutas típicas de clima temperado finca-se 

na qualidade e no preço de seus produtos, uma vez que são encarecidos pelos custos de 

transportes, pelos valores dos impostos, pelo processamento, pela utilização de goma térmica 

e de caminhões refrigerados e pela utilização de refrigeradores no local de comercialização, 

que buscam manter um nível mínimo de qualidade. 

Além desse atacadista, há outros trabalhando, juntamente à família, a céu aberto, no 

Largo José do Prado Franco. Um desses negociantes, afirma que a atividade de 
                                                   
15 Segundo a Secretária da Agricultura, irrigação e Reforma Agrária da Bahia (SEAGRI), o estado da Bahia tem 
diversificado sua produção frutícola com produção típica de clima temperado, a exemplo da ameixa, morango, caqui e 
uva sem semente, na área da Chapada Diamantina aproveitando-se do clima propiciado pela altitude. 
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comercialização de frutas é “excelente”, pois garante o sustento e a educação dos filhos. Para 

ele, o que influencia nos preços dos produtos são o valor da aquisição, o custo de transporte e 

o número de atravessadores. Sua empresa opera comercializando frutas de Sergipe e do pólo 

fruticultor de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE) (Tabela 20).  

 

                               Tabela 20 - Comércio Atacadista: Frutas comercializadas semanalmente. 

Produtos 
Quantidade comercializada semanalmente 

(toneladas) 
Abacaxi 16 
Banana 2 
Caju 2,8 

Limão 6 
Manga 27,5 

Maracujá 3,4 
Mamão 30 

Tangerina 11,34 
Total 99,04 

                             Fonte: Trabalho de Campo, 2009.  
 

 

Entre os principais problemas apontados por esse atacadista de frutas para a atividade 

estão a qualidade do produto, a vulnerabilidade dos mesmos, a concorrência e os encargos 

fiscais a pagar, principalmente no que se refere a encargos trabalhistas. Estes não fazem 

beneficiamento dos produtos, como também não se utilizam de crédito bancário para 

promover sua atividade.  

Com relação à comercialização realizada por pessoa física, esta é realizada no Largo 

José do Prado Franco, onde é incalculável o número de pessoas e veículos (caminhões, D-20, 

F-1000) que aportam as terças, quintas e sextas-feiras para a negociação de frutas (Figura 27). 

A comercialização nesse espaço ocorre das 02:00hs da manhã às 14:00hs da tarde 

principalmente. Nesse processo não se verificam cuidados com a manutenção da qualidade 

dos produtos que são expostos e transportados em caixotes de plástico, sendo procedentes do 

Platô de Neópolis e do Pólo Juazeiro (BA) /Petrolina (PE). Em virtude da grande oferta e da 

proximidade com o mercado distribuidor de Itabaiana, o destino desses produtos tem sido 

normalmente as feiras do estado e de cidades baianas próximas, como Coronel João Sá, 

Paripiranga, Geremoabo, Rio Real e Paulo Afonso (BA). 
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Figura 27 - Frutas comercializadas a céu aberto no Largo José do Prado Franco em Itabaiana/SE.  
Fotos: Diana Mendonça de Carvalho (2009). 

 
 
No mês de abril de 2009, foram importadas cerca de 1250 toneladas desses produtos, 

com destaque para: laranja, maçã, uva, morango, entre outras (SAPMA). 

 
 

3.2.2 Comércio Atacadista de Verduras  

 

A comercialização de verduras, segundo a SAPMA, no mês de junho de 2009, teve 

uma movimentação de aproximadamente 660 toneladas importadas (Tabela 21). Essa 

movimentação fora realizada por 26 comerciante-intermediários localizados no Mercado de 

Hortifrutigranjeiros de Itabaiana, através de 50 caminhões, com placas locais e de outras 

unidades federativas, a exemplo da Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo (Figura 28).  

 
Tabela 21 - Itabaiana: Verduras Importadas por Intermediários. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SAPMA (Jun. 2009). 
Organização: Diana Mendonça de Carvalho (2009). 

                                                   
16 A metade a que se referem os 4,5 representa uma divisão que os intermediários promovem no caminhão para 
transporte conjunto de outras verduras. 

Produtos Toneladas Número de Atacadistas Caminhões utilizados 

Cebola 82,8 8 9 
Repolho 55 2 4,516 
Pimentão 18 2 4 
Tomate 282,88 10 18 

Batatinha 135 6 9 
Cenoura 66 2 4 
Chuchu 18,75 2 1,5 
Total 658,43 26 50 

Comércio de frutas no Largo José do Prado Franco 
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    Figura 28 - Comercialização de hortifrutigranjeiros no setor atacadista no mercado de Itabaiana/SE.   
    Foto: Diana Mendonça de Carvalho, 2010. 

 

 

Em entrevista realizada com dois desses comerciante-intermediários, observou-se que 

os mesmos trabalham comercializando produtos adquiridos junto a agricultores da 

microrregião de Itabaiana, de Lagarto e de Simão Dias, além de promover a importação de 

outros estados, a exemplo da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás e Pernambuco 

(Tabela 22).   

Segundo pai e filho atuantes desse segmento, a atividade de comercialização de 

verduras “[...] tem crescido bastante e cresce ainda hoje, depois que o governo estadual 

isentou de ICMS os nossos produtos, pois era um obstáculo”. Segundo eles, a estratégia de 

comercialização define-se no momento da compra e na seleção feita dos produtos. O preço 

desses alimentos é influenciado pela oferta e pela procura e entre os problemas apontados 

para a comercialização está a grande oferta e a alta concorrência. Esses se utilizam do 

transporte rodoviário para a condução das mercadorias, sendo normalmente utilizados, como 

eles definem o “caminhão truck”, com capacidade de aproximadamente 20.000 toneladas. 

Além disso, eles revelaram fazer empréstimos bancários, mesmo sendo “raras as vezes que 

isso acontece”, a fim de ofertar maior quantidade de produtos. 
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Tabela 22 - Itabaiana: Verduras comercializadas semanalmente por 
intermediários. 

Produtos 
Quantidade comercializada 

semanalmente 
(Toneladas) 

Abóbora 15 
Alho Regional 14 
Açafrão 0,020 

Alpiste 0,5 
Pimentão  11 
Tomate  80 
Repolho  51 
Couve  1 
Chuchu 15 
Abobrinha 1 
Vagem 1 
Acelga 1 
Batata inglesa 50 
Beterraba 15 
Cebola 15 
Cenoura 30 
Total  300,52 

                                 Fonte: Trabalho de Campo, 2009.  
Organização: Diana Mendonça de Carvalho (2009). 

 
 

Segundo esses intermediários, o comerciante de hortifrutigranjeiros atua 

individualmente em Itabaiana, e é por isso que os intermediários utilizam como estratégia de 

comercialização sempre a venda dos melhores produtos possíveis, pois assim garantem a 

saída dele (Figura 29).  

Para alguns desses comerciante-intermediários, o que limita a comercialização de seus 

produtos, entretanto, é a falta de financiamento, os encargos fiscais e os encargos trabalhistas. 

Ao passo que, entre os problemas apontados nesse processo estão à qualidade, a 

vulnerabilidade do produto e a oferta ou a falta do produto. Tais pontos, associados ao valor 

da aquisição do produto, os custos com transporte, a estação do ano e a comparação dos 

preços com outros comerciantes acabam influenciando nos preços do mercado.  
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Figura 29. Comercialização atacadista de verduras. 
Foto: Diana Mendonça de Carvalho, 2009. 

 

 

3.2.3 Comércio Atacadista de Frangos e Ovos 

 

Em contrapartida, entre os intermediários-produtores de frangos é visível a aquisição 

em fase inicial, de pintos de um dia que são engordados em suas granjas até atingirem uma 

idade adulta (frangos) e própria para o consumo.17  

Os intermediário-produtores dos frangos trabalham abastecendo alguns abatedouros ou 

mantendo abatedouros próprios na área urbana. A atividade com granjas é autônoma, 

individual e por vezes envolve toda a família no contexto da unidade produtiva, além de 

manter mão-de-obra contratada para o abatimento e comercialização na área urbana.  

Para um produtor-comerciante de Itabaiana, essa atividade requer como estratégia 

comercial, a existência e manutenção de alojamentos, onde os pintos tenham “[...] espaços 

pré-determinados e tiragem programada (5 – 15 dias).” Segundo o mesmo, entre os fatores 

que problematizam a comercialização das aves, destacam-se: a baixa lucratividade e os custos 

                                                   
17 O Transporte dos pintos de um dia tem ocorrido principalmente através de caminhões, a depender da distância em 
caminhões refrigerados, no turno da noite quando as temperaturas são mais brandas e menos danosas a saúde dessas 
aves.  
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na conservação do produto, como o controle de zoonoses18 (vacinas, tozinhas, 

microplasmoses, etc.); somado-se também, o excesso na oferta que justifica a oscilação dos 

preços do produto. 

Além da comercialização de frangos, o comerciante-intermediário obtém lucro com a 

venda de compostos orgânicos provenientes dessa atividade, como o cama frango ou o esterco 

de frango e a revenda de pintos e ovos.  Segundo ele, semanalmente são importados cerca de 

7.000 aves e comercializados apenas 5% desse total. Com relação a frangos de corte são 

produzidos e abatidos em média, semanalmente, cerca de 60.000 aves plantel19 que supre 

regularmente sua unidade de comercialização, localizado no Largo Santo Antônio (Figura 30).  

No que se refere à comercialização de ovos no município de Itabaiana observa-se que 

dois dos intermediários desse segmento movimentam semanalmente cerca de 1200 Caixas de 

ovos, que equivalem a um total de 432.000 unidades, da variedade, ovo branco e vermelho, de 

fornecedores de São Cristóvão, Areia Branca (SE), de Montes Claros (MG) e de Arapiraca 

(Al) e são comercializados em Aracaju, Lagarto e Itabaiana.  

 

 
Figura 30 - Fixo de comercialização de frangos no Largo Santo Antônio.  
Foto: Diana Mendonça de Carvalho, 2009. 
 

                                                   
18 Zoonoses são doenças de animais transmissíveis ao homem, bem como aquelas transmitidas do homem para 
os animais. Os agentes que desencadeiam essas afecções podem ser microorganismos diversos, como bactérias, 
fungos, vírus e helmintos, entre outros. 
19 Aves de Plantel compreende um conjunto de frangos de raça fina e pacote genético selecionado. 
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Por esse quadro, observa-se que o comércio de Itabaiana no segmento de 

hortifrutigranjeiros é forte, envolvendo centenas de pessoas e atendendo a uma demanda que 

abrange muitos municípios sergipanos e outros estados da região Nordeste do Brasil. Esse 

processo opera não só pela localização geográfica do município no centro do estado de 

Sergipe, que através da articulação rodoviária possibilita a integração de vários mercados, 

como também, pela tradição e pelo número de caminhões e caminhoneiros existentes nesse 

espaço. Nesse aspecto e pela opinião desses atacadistas, espera-se que a comercialização de 

hortifrutigranjeiros cresça ainda mais no município de Itabaiana, a fim de alcançar seu 

desenvolvimento econômico.  

 

 
3.3. COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 

 

3.3.1. Feira  
 

As feiras são definidas como lugares de compra e venda de produtos variados. 

Segundo Diniz (1987, p.72), as feiras destacam-se hoje por apresentarem,  

 
[...] bens industrializados, ao lado dos produtos agrícolas tradicionais. Há 
uma pequena oferta de serviços ligados à feira: barbeiros, relojoeiros, 
fotógrafos, mecânicos de bicicleta e até dentistas práticos. Todavia essa 
atividade é secundária diante da função comercial do mercado periódico 
(DINIZ, 1987, p.72). 

 

Pela tradição, às feiras remontam a lugares onde comerciantes periodicamente se 

encontravam formando “nós e que contribuiu para a formação de cidades. Tal fato se 

exemplifica nas feiras do período medieval, precursoras do desenvolvimento do capitalismo 

comercial e da formação de uma nova classe social: a burguesia.  

Segundo Souza (2004, p.194), esses “nós” eram abastecido pelo excedente da 

produção, sendo essa uma das principais causas da formação das feiras. Sendo assim,  

 

[...] com as sobras de uns, contra as faltas de outros, é que houve a 
necessidade de intercâmbio de mercadorias, a princípio intergrupos, sem a 
exigência de um lugar, onde a busca de se conseguir as mercadorias que 
necessitam é mais intensa. A existência das feiras foi uma solicitação natural 
de um ambiente que congregasse todos os produtos que se estivessem 
disponíveis para outrem; e, neste contexto, seria importante que se trocassem 
seus excessos em busca de outros produtos que não se houve condições  de 
produzir (SOUZA, 2004, p. 194). 
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No Brasil, esse tipo de comércio tem registro desde o período Colonial e se coloca 

como importante traço da cultural ibérica. Elas são uma modalidade de comércio periódico 

que possibilita a relação campo-cidade, no que se refere ao abastecimento da cidade com os 

produtos agrícolas cultivados no campo. Ao mesmo tempo, possibilitam a aquisição de 

produtos que não existem no campo, a exemplo de ferramentas e de vestuário na área urbana. 

Desta forma, no espaço da feira, não só evoluí e se desenvolve as relações entre a cidade e o 

campo, como também se estruturam gêneros e modos de vida, centrados nos respectivos 

modos de produção (MOREIRA, 2005). 

A comercialização que ocorre nas feiras é concebida como estratégia de reprodução do 

trabalho dos pequenos agricultores e como processo de acumulação do capital a partir da 

circulação da mercadoria. Isso decorre da transformação dos gêneros agrícolas em produtos 

comerciáveis, uma vez que há transferência de parte da produção do pequeno agricultor para a 

“feira” mais próxima, favorecendo na circulação desses itens e na conseqüente acumulação de 

capital. Esta circulação define-se segundo Marx (1984), como produção mercantil simples, 

expressa pelo circuito mercadoria-dinheiro-mercadoria. Isso não significa que a produção gere 

acumulação, mas sim, a venda de seus produtos, os produtos de base artesanal ou mesmo os 

gerados por processos de industrialização incipiente. Desta forma, a circulação de produtos 

proporciona a reprodução simples da riqueza.  

Desarte, as feiras são responsáveis pela comercialização de mercadorias de baixo valor 

agregado ou que apresentam reduzida inserção tecnológica no processo de produção, tal quais 

as artesanais, manufaturadas e principalmente produtos agrícolas (hortaliças, frutas, carnes e 

cereais), que compõem o circuito inferior com caráter periódico ou itinerante (fato que indica 

a mobilidade espacial do feirante). Assim, elas são próprias de áreas pobres e com população 

dispersa, com intensidade insuficiente para manter funções diárias. Essa forma de 

comercialização agrega em Sergipe dois tipos principais de atores, que são: o feirante-

comerciante e o feirante-produtor. O primeiro chega a trabalhar em seis feiras por semana e o 

segundo, como produz os gêneros a serem comercializados, chega a freqüentar no máximo 

três feiras por semana, o que contribui na diminuição da força dos intermediários. 

A feira e sua localização têm grande importância, pois é a partir dela e de suas 

adjacências que surgiram e ainda surgem as cidades, principalmente as de médio porte. Além 

disso, junto ao seu entorno acabaram se fixando outras atividades comerciais. Deste modo,  

 

[...] o surgimento de várias cidades está associada aos mercados periódicos. 
De acordo com o desempenho e a dinâmica assumida, as cidades surgem em 
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decorrências do seu uso comercial e chegam a desaparecer pelo insucesso 
comercial. Em outros casos, tornam-se verdadeiros entroncamentos 
comerciais e rodoviários prósperos, como Itabaiana, em Sergipe; Feira de 
Santana, na Bahia; Arapiraca, em Alagoas; Caruaru, em Pernambuco; 
Campina Grande, na Paraíba; Campinas, em São Paulo; Caxias do Sul, no 
Rio Grande do Sul; Lages, em Santa Catarina; Londrina, no Paraná, dentre 
outras (SANTANA, 2005, p.63). 

 

Em termos gerais, as feiras são periódicas, tendo dias definidos para sua realização. 

Em Itabaiana a feira se realiza sempre as quartas-feiras e sábados. Todavia, durante a semana 

existe um mercado diário de comercialização de hortifrutigranjeiros. Fato que agregado a 

concentração de população e de renda tende a favorecer o desaparecimento da feira. 

 

 

A) A Feira de Itabaiana e sua importância para a comercialização de 

hortifrutigranjeiros 

 

A feira de Itabaiana teve origem provavelmente, em área próxima da “Igreja Velha”, 

na fazenda de Ayres da Rocha Peixoto, propriedade do Padre Sebastião Pedroso de Góis, que 

se tornara local de reunião e “[...] ponto de encontro de pessoas em trânsito entre o norte e o 

sul do Estado” (SILVA, 1987, p. 8). Com a transferência da igreja matriz de “Vila Velha” 

para o centro da “Caatinga” de Ayres da Rocha fora estabelecido o espaço da atual cidade de 

Itabaiana. Após a construção da igreja Matriz de Santo Antônio e Almas começa a haver um 

fluxo migratório dos povoados, inclusive da Vila Velha para frente da nova igreja, onde se 

firma o comércio de hortifrutigranjeiros. Sendo assim, o presente aglomerado elevado à 

condição de vila em 1678, cresceu em decorrência do movimento de agricultores e criadores 

de gado que se tornavam feirantes ao promover a troca de seus produtos e o abastecimento da 

vila. 

Esse mercado, na referida localização, funcionou aos sábados até a década de 1920, 

quando passou, juntamente ao comércio de secos e molhados, para o Largo Santo Antônio e 

depois, novamente para a Praça da Matriz. A mudança de localização da área da feira “[...] 

eram provocadas pela vontade dos chefes políticos, que exerciam forte influência sobre os 

feirantes locais [...]. Foi assim que Itabaiana passou a ter dois locais de mercados periódicos 

determinados para os feirantes (SILVA, 1987, p. 09). 

Em 1938 a feira passaria a ser realizada definitivamente no Largo Santo Antônio, “[...] 

ocupando, também, outras ruas, como as Travessas Antônio Oliveira Mendonça, Manuel 
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Vieira Neto, a Rua 7 de Setembro e o Largo José do Prado Franco, estendendo-se  até a 

Avenida Otoniel Dórea” (SILVA, 1987, p. 9). Carvalho (2000) se refere à feira como estando 

no Largo Santo Antônio, local em que a República Velha a colocou, estando em 

funcionamento, 

 
[...] o Mercado concluído pelo intendente Antônio Dultra de Almeida, prédio 
que, de uma vez por todas, segurou a feira na praça Santo Antônio, hoje, 
Largo Santo Antônio. Se há sessenta anos atrás, o local era ideal, hoje não o 
é mais. A feira cresceu assustadoramente, invadindo ruas e subindo a ladeira 
da Avenida Othoniel Dórea. Ficando localizada no meio da cidade, dividiu-a 
em duas partes nos dias de feira. Para se sair de uma para a outra, só fazendo 
arrodeiros. [...] Em redor da feira, áreas para o comércio, estabelecido no 
atual Largo Santo Antônio e vizinhanças [...] (CARVALHO, 2000, p. 699). 

 

Na década de 1950, a feira foi estabelecida também nos dia de quarta-feira, visando 

suprir a falta de comercialização durante a semana e tirar o peso do sábado.  

Para Diniz (1987), a feira de Itabaiana já era, na década de 1980, uma das maiores 

centralidades urbanas de Sergipe, pois sua influência tinha um alcance interestadual e forte 

atuação sobre os municípios sergipanos mais próximos, chegando a Nossa Senhora da Glória, 

Simão Dias, Boquim e, em menor escala, a Maruim (com influência restrita a municípios 

situados na Cotinguiba), e a Geremoabo (BA). No mais, os feirantes de Itabaiana chegam a 

freqüentar semanalmente três feiras, acoplando os dias da feira de sua cidade com a de algum 

município circunvizinho.  

 Atualmente a feira de Itabaiana é o maior aglomerado comercial e cultural do estado 

de Sergipe (Figura 31). Essa já não tem por finalidade única, abastecer o mercado local, uma 

vez que tanto aos sábados quanto às quartas-feiras sua ação se faz sentir sobre populações de 

municípios circunvizinhos e mesmo sobre municípios baianos. Logo, “sua repercussão 

adentra desde as mais simples comunidades locais até as mais complexas. Seu funcionamento 

não só tem um valor econômico como cultural, por toda essa representação no cenário 

atuante” (GÓIS, 2001, p. 7-8).  
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Figura 31 - Aglomerado comercial da Feira de Itabaiana.  
Foto: Diana Mendonça de Carvalho, 2009. 

 

 

A área de ocupação da feira se estende por aproximadamente 5 km² no centro 

comercial da cidade, abrangendo os largos comerciais, Mercado de Hortifrutigranjeiros e ruas 

adjacentes como,  Capitão Mendez, Av. Otoniel Dórea e Travessas Manuel Vieira, José C. 

Melo e Travnt de Mendonça (Figura 32). Nessas áreas são armadas bancas onde os feirantes 

comercializam produtos agrícolas, semi-industrializados (artesanato) e industrializados 

(roupas, calçados e utensílios de moda). 

Na presente conjuntura, como já referendado, a feira é estruturada por conta com 950 

bancas que comercializam os mais variados produtos, sendo que 518 (54,5% do total) são 

utilizadas na comercialização de hortifrutigranjeiros. Tomando como amostragem esse 

universo, foram entrevistados 26 feirantes. Com isso, fora verificado a persistência no 

deslocamento dos feirantes para mercados contíguos, isto é, ainda se mantém os itinerários 

cíclicos e os anéis de mercado (Tabela 23).  Esses anéis se referem à organização e 

deslocamento de feirantes conforme os dias diferentes de trabalho em outras cidades, 

compreendidos como,  

 

“[...] grupos relacionados de mercados periódicos vizinhos que ocorrem em 
dias diferentes. Esta situação minimiza a competição entre os mercados e 
convém às pessoas que desejam visitar vários mercados. A seqüência de 
localizações num anel é conhecida como exemplo de turnos de mercado. No 
entanto, os anéis de mercado não são sempre unidades independentes. 
Freqüentemente se sobrepõem e, assim, alguns mercados fazem parte de dois 
ou três anéis diferentes (BROMLEY, 1980, p.653)”. 
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Figura 32. Espaço de ocupação da Feira de Itabaiana, 2010. 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. (Base Cartográfica da Secretaria de Infra-Estrutura e Planejamento de Itabaiana, 2008.). 
Organização: Diana Mendonça de Carvalho (2010). 
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Tabela 23 - Deslocamentos dos Feirantes de Itabaiana. 

Dias da 
Semana 

Feirantes em 
feiras de outros 

municípios 

Feirantes que 
freqüentam a feira 

de Itabaiana 

Feirantes sem 
trabalho em dias 

especificados 

Municípios 
procurados pelos 

feirantes de 
Itabaiana 

Domingo 13 - 13 
Areia Branca, Moita 

Bonita e Aracaju 

Segunda 15 - 11 

Ribeiropólis, Tobias 
Barreto, Carira, 

Lagarto, Aquidabã e 
Macambira 

Terça - - 26 - 
Quarta 2 20 4 Aracaju 
Quinta - - 26 - 
Sexta 2 - 24 Campo do Brito 

Sábado 4 22 - 

Itaporanga D’Ajuda, 
Nossa Senhora do 
Socorro, Nossa 

Senhora da Glória e 
Coronel João Sá 

(BA) 

Fonte: Trabalho de Campo: Entrevistas Realizadas (Setembro de 2009).  
Organização: Diana Mendonça de Carvalho, 2009. 

 

 

A mobilidade dos feirantes, em função dos dias de feiras, é mais comum nos domingos 

e segundas-feiras, pois são dias em que a atividade de comercialização de hortifrutigranjeiros 

em Itabaiana é mais fraca (Figura 33). Em relação as terças, quinta e em menor intensidade as 

sextas-feiras, a mobilidade para outras cidades é quase inexistente, pois eles utilizam esses 

dias para promover o abastecimento com produtos adquiridos junto aos atacadistas. Na 

quarta-feira e no sábado, a presença desses trabalhadores-feirantes é mais forte em Itabaiana, 

apesar de existir fluxos para outros municípios, como Aracaju e municípios circunvizinhos à 

capital, além de municípios do alto sertão, como Nossa Senhora da Glória (SE), ou do sertão 

baiano como Coronel João Sá (BA), em virtude da menor concorrência em relação à feira de 

Itabaiana.  
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Figura 33. Deslocamento dos Feirantes de Itabaiana nos dias de sábado e segunda-feira.  
Fonte: Trabalho de campo – Entrevistas (setembro de 2009). 
Elaboração: Diana Mendonça de Carvalho (2009). 
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Todavia, mesmo com o fluxo desses feirantes nos dias definidos de feira em Itabaiana, 

verifica-se que à força exercida por essa feira é intensa em relação à extensão e a variedade de 

produtos oferecidos, que se distribuem entre os hortifrutigranjeiros, objetos artesanais e 

vestuário. Em decorrência disso, na quarta-feira dos 26 feirantes questionados, 20 

comercializam seus produtos em Itabaiana, 2 comercializam em feiras-livres de Aracaju e 2 

preferem não se dedicar a essa atividade nas quartas-feiras em virtude de descansarem ou de 

desenvolverem atividades agropecuárias. No sábado, 22 encontram-se na feira de Itabaiana, 1 

em Itaporanga D’Ajuda, 1 em Nossa Senhora do Socorro, 1 em Nossa Senhora da Glória e 1 

em Coronel João Sá (BA) (Figura 34). Esse fluxo ao sábado se justifica na busca por novos 

mercados, onde a concorrência seja menor e a oportunidade de vendas mais garantida.  

A aquisição dos produtos comercializados por esses feirantes é resultante das 

transações comerciais mantidas com agricultores do próprio município (46,15%) e das 

negociações com grandes comerciantes no mercadão de hortifrutigranjeiros do município 

(53,85%). Os produtos comercializados apresentam origem, no próprio município, no caso 

das folhagens que são comprados diretamente ao agricultor ou comercializado por estes na 

feira. No caso de outros produtos como frutas, legumes e ovos são poucos os feirantes que 

mantém contato direto com o fornecedor em outros municípios sergipanos e outros estados, 

por isso, sendo comum sua aquisição com os atacadistas que comercializam no mercado de 

hortifrutigranjeiros de Itabaiana ou no Largo José do Prado Franco. 

Entre os feirantes é utilizado como veículo de locomoção para os produtos, a carroça 

(88,45%), o caminhão (30,76%), a caminhoneta (3,85%) e o carro de passeio (3,85%). A 

utilização desses veículos vai depender da distância a ser percorrida (Figura 35). Logo, a 

utilização do caminhão dá-se na comercialização de produtos com peso considerável e que 

devem percorrem grandes distâncias ou ainda na aquisição dos produtos em outros estados até 

entrega nos pontos de comercialização.  

Esses feirantes não se utilizam de crédito bancário para a movimentação financeira do 

negócio comercial e nem de técnicas para manter as características dos produtos a ser 

comercializados. Em apenas um caso é utilizado à refrigeração para resfriamento de frutas 

perecíveis ao calor, como o morango, a ameixa e a pêra, antes da exposição para a 

comercialização.  
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Figura 34. Deslocamento dos Feirantes de Itabaiana nos dias de quarta-feira, sexta-feira e sábado.  
Fonte: Trabalho de campo – Entrevistas (setembro de 2009).  
Elaboração: Diana Mendonça de Carvalho (2009). 
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Figura 35 - Formas de transporte dos hortifrutigranjeiros pelos feirantes de Itabaiana/SE.  
Foto: Diana Mendonça de Carvalho, 2009. 

 

 

A mobilidade dos feirantes de Itabaiana para outros municípios tem sido constante, não se 

estendendo apenas aos municípios circunvizinhos, mas se alongado para mercados mais 

longínquos, como Aquidabã, Aracaju, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora do Socorro e 

Tobias Barreto (SE) e Coronel João Sá (BA), que perfazem outros mercados periódicos, 

localizados em anéis de mercados diferentes. Esse alongamento, com dois anéis, o primeiro 

incluindo a sexta-feira, o sábado, o domingo e a segunda, com quatro dias contínuos, e o segundo 

com um dia, na quarta-feira, contribui para o crescimento e o fortalecimento da atividade feirante, 

uma vez que os produtos passam a ser oferecidos a um maior número de consumidores e 

conseqüentemente aumenta o limiar e as possibilidades de comercialização.  
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3.3.2 Redes de Supermercados 

 

A comercialização de produtos agrícolas na forma varejista também tem sido realizada 

nos supermercado. Tal fato ocasiona a ampliação do mercado desses gêneros e a conseqüente 

concorrência com os mercados periódicos, em função da possibilidade agregada por esse 

segmento em oferecer produtos agrícolas frescos diariamente e com menores preços, devido 

ao volume comprado dos intermediários ou das unidades produtivas.  

Segundo Pintaudi (1984), os supermercados tiveram origem em 1848, nos Estados 

Unidos, através da atuação individual de comerciantes que passaram a aplicar novas técnicas 

de comercialização em seus negócios, reduzindo custos e obtendo rápida rotatividade do 

capital. Todavia, tal forma de comercialização só surgiu no Brasil em 1953, trazendo 

impactos importantes para espaços urbanos, pois, juntamente a grandes lojas eram criadas 

outras atividades comerciais. Essas entidades passaram a facilitar a circulação e o 

armazenamento das mercadorias, uma vez que economizou nos custos de transporte para o 

entregador e consumidor, assim como, contribuíram para a criação de novos postos de 

trabalho.  

A expansão dos supermercados fora favorecida pelo processo de industrialização, pelo 

surgimento dos automóveis e do refrigerador. As indústrias que também se localizavam na 

área urbana colaboraram no beneficiamento, no processamento e no acondicionamento de 

muitos produtos, antes perecíveis. O automóvel acarretou uma maior autonomia em termos de 

fluxos, liberando seus proprietários de compras restritas a um único espaço, enquanto o 

refrigerador contribuiu para a durabilidade do produto. 

A ampliação do número de redes de supermercados instaladas no Brasil, durante a 

década de 1970, colaborou para a concentração de capital, tendo sido favorecida pela ação do 

Estado através de leis que permitiram fusão entre empresas e de leis que garantiram trabalho e 

também, pela construção de infra-estrutura urbana que viabilizasse esses empreendimentos. 

Esse segmento comercial, na atualidade, tem passado por mudanças, estando 

interligadas a automação comercial e a implementação de novas tecnologias de informação e 

de comunicação. Fatos que são repassados para a relação com os agricultores, mediante 

contratos, que exigem qualidade, quantidade, preço e o momento de venda da produção. Este 

aspecto coloca o agricultor e os supermercados como “nós” da rede de comercialização de 

produtos agrícolas, sendo essas redes referendadas como aspecto de articulação da economia 

rural e urbana, funcionando conforme implicações sociais, econômicas e culturais, que geram 

como conseqüências a complementaridade, a inclusão e exclusão. 
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Assim, o setor de supermercados se destaca dentro na cadeia produtiva dos alimentos 

principalmente dos agrícolas, por ser uma intermediação que trabalha com tecnologias de 

venda e por possibilitar a comercialização de produtos “in natura”, no caso, frutas e hortaliças. 

Para Graziano da Silva (1997), essas redes de varejo têm como captar rapidamente as 

tendências do mercado, reforçando as alterações no padrão de produção, envolvendo desde a 

embalagem até o lançamento de novos produtos.  

 

 

A) O caso das redes de supermercados de Itabaiana 

 

O comércio varejista de supermercados em Itabaiana/SE é controlado por uma família, 

a Peixoto, com três grandes estabelecimentos surgidos na década de 1970,  com localização 

em frente à Praça João Pessoa, ao Largo José do Prado Franco, a Avenida Otoniel Dórea, e 

pela rede G. Barbosa, com uma filial instalada na década de 1960 e situada no  Largo Santo 

Antônio (figura 36).  

Os quatro supermercados são responsáveis pela comercialização de produtos que 

atendem a demanda do município, da microrregião de Itabaiana, de municípios do sertão 

sergipano e de municípios do oeste baiano. Em termos de hortifrutigranjeiros, esses 

comercializam frutas, verduras, raízes e granjeiros, nas formas “in natura” e semi-processada 

ou industrializadas, a exemplos dos frangos, que tem demandado importantes marcas 

comerciais, como a Sadia e Perdigão, advindo do sudeste e centro-oeste do país.  

As frutas, verduras e raízes, na forma “in natura” ou semi-processada, 

comercializadas nesses estabelecimentos têm origem no próprio município, ou ainda em 

município circunvizinhos como Areia Branca, Malhador e Moita Bonita principalmente, e em 

Juazeiro (BA) /Petrolina (PE). Esses produtos são adquiridos, sobretudo, no mercado de 

Hortifrutigranjeiros de Itabaiana, durante toda a semana, por vezes, diariamente, no caso das 

folhagens, e das terças as sextas-feiras, no caso de frutas e raízes. 
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Figura 36. Localização dos Supermercados de Itabaiana, 2010. 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. (Base Cartográfica da Secretaria de Infra-Estrutura e Planejamento de Itabaiana, 2008.). 
Organização: Diana Mendonça de Carvalho (2010). 
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Segundo os gerentes dessas empresas, a comercialização de hortifrutigranjeiros requer 

estratégias, preços e redução de problemas com a cadeia produtiva. Entre as estratégias 

destacadas estão: seleção dos produtos, através da análise de qualidade e aparência, e 

comparação dos preços, devendo os mesmos estarem abaixo da concorrência. Para eles, os 

preços são definidos conforme o valor de sua aquisição, dos custos com transportes, da 

demanda do mercado consumidor e da estação do ano. Dentre os problemas relatados por 

esses gerentes estão, a questão da qualidade, da vulnerabilidade dos produtos e da falta do 

mesmo no mercado. Tais atores discorreram que o transporte desses produtos são realizados 

por caminhões, inclusive caminhão frigorífico, como o da rede G. Barbosa, e por carros de 

médio porte e carroças. Os referidos estabelecimentos utilizam técnicas de refrigeração, como 

câmeras frias, para produtos mais perecíveis, caso das folhagens e de algumas frutas (Figura 

37).  

Além disso, esse é um setor que tem convivido e concorrido com a feira no município 

de Itabaiana. Os supermercados, segundo alguns consumidores da cidade, apresentam o 

segmento de folhagens como complementar a demanda da feira. Sendo assim, a feira continua 

sendo para muitos consumidores o principal local de aquisição dos hortifrutigranjeiros, 

ficando os supermercados com a função de atender a demanda dos dias sem funcionamento da 

feira e também, com a finalidade de atender a alguma eventual demanda da dona de casa. 

Esses supermercados movimentam mensalmente, cerca de 15.600 dúzias de ovos, 

2.640 molhos de couve, 3000 cocos secos e 1.548 cocos-da-baía verde, além de 160,832 

toneladas de outros hortifrutigranjeiros (Tabela 24 - Apêndice G). A comercialização desses 

produtos, segundo os gerentes, atende a demanda do mercado consumidor local e de 

municípios circunvizinhos, não existindo, em termos desses gêneros, demanda externa a 

microrregião de Itabaiana/Se. As pessoas provenientes de municípios mais distantes buscam 

produtos pouco ofertados em seus municípios, caso principalmente, de eletrodomésticos. 
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Figura 37. Técnicas de Refrigeração de Hortifrutigranjeiros nos Supermercados de Itabaiana/SE.  
Foto: Diana Mendonça de Carvalho, 2009. 

 

 

 

 

 

 

Hortifrutigranjeiros nos supermercados 1 e 2. 

Hortifrutigranjeiros nos Supermercados 3 e 4 
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Tabela 24. Hortifrutigranjeiros comercializados nos supermercados de Itabaiana 

Supermercados 
Grupos 

1 2 3 4 

Total 

(Semana) 
Frangos (kg) 1000 1500 600 1100 4200 
Ovos (dz.) 1700 900 1200 100 3900 
Frutas (kg) 

5750 6130 3184 1685 16.749 

Coco seco (uni)  350 350 40 10 750 

Coco verde (uni)  200 120 37 30 387 
Verduras (kg) 1490 2580 1534 750 6.354 

Couve (molhos) 50 420 60 130 660 
Raízes (kg) 

2950 5400 3225 1330 12.905 
Fonte: Trabalho de Campo, 2009. 
Organização: Diana Mendonça de Carvalho, 2009. 
 

 

Por esses dados, observa-se uma expressiva oferta para a comercialização de produtos 

hortifrutigranjeiros nos quatro principais supermercados existentes em Itabaiana. Contudo, é 

um setor difícil de manter um padrão de qualidade, em decorrência da vulnerabilidade de 

alguns de seus produtos. Dificuldade a qual é contornada com a compra e comercialização 

diária dos produtos mais perecíveis. Além disso, alguns dos produtos, como frutas 

principalmente, variam muito em termos de oferta e de preço, uma vez que dependem em 

muito da estação do ano.  

Com relação à obtenção desses produtos, eles privilegiam a negociação junto a 

atacadistas do Mercado de Hortifrutigranjeiros de Itabaiana, além de agricultores da região, e 

prezam o pagamento à vista em virtude da diminuição dos preços. À exceção a essa regra é o 

supermercado da rede G Barbosa, que mantém contrato com fornecedores de Aracaju e com a 

empresa “Hortaliça Vida Verde” localizada em Itabaiana, a fim de manter um controle fiscal 

dos produtos que entram e saem de suas lojas.  

Decorrente desses aspectos se verifica que a integração agricultor e supermercados se 

apresentam de modo horizontal, pois se encontram fluxos de informações, tecnologias e 

ciências no processo produtivo; e vertical, pelos acordos estabelecidos entre esses sistemas, 

que interferem nas esferas de circulação, de distribuição e de consumo. Essa organização 

espacial estrutura as redes com os pontos fixos (cidades, estabelecimentos agrícolas, 

supermercados) e móveis (mercadorias, mão-de-obra, informação e gestão) que movimentam 

a comercialização dos agricultores com os supermercados (NASCIMENTO, 2003). 

Deste modo, os nós das redes se articulam e integram atores na produção, 
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comercialização, circulação e distribuição dos itens agrícolas e na aquisição de tecnologias, 

que compõe a cadeia produtiva. Tanto por isso, 

 

[...] pode-se destacar que os elos que interligam os agentes são os pontos 
fixos, mas os fluxos são móveis, pois existem movimentos em sentidos 
contrários que geram relações com variados objetivos, apresentando maior 
vantagem para o penúltimo elo da comercialização especialmente o caso dos 
supermercados que ficam com boa parte da produção e estabelecem regras 
através do acordo verbal (NASCIMENTO, 2003, p.90). 

 

Logo, as redes, segundo Spósito (2008), se formam por acaso, resultando da ação de 

numerosos atores em diferentes espaços e tempos. A junção de estrutura, escala, atores, 

territórios e fluxos são essenciais para a constituição e manutenção dessas redes, tanto em 

escala local quanto global. Essas escalas são constituídas de “nós”, ou seja, de cidades, que ao 

se integrarem possibilita a “[...] articulação [...] no âmbito da circulação, etapa necessária para 

que a produção exportada e importada realize-se de modo pleno, atingindo os mercados 

consumidores” (CORREA, 1989, p.07). Conseqüentemente, a rede urbana é entendida como o 

conjunto de centros funcionalmente articulados que reflete e reforça as características sociais 

e econômicas do território se remetendo a dimensão sócio-espacial da sociedade (Op. Cit., 

1989, p.08). 

Para a rede urbana de Sergipe, Itabaiana é o nó econômico mais forte depois da 

capital, Aracaju (IBGE, 2008). Esse “nó” é justificado pela constituição do mercado de 

produtos agrícolas, que de forma atacadista, passou a competir em termos de atração turística 

com os maiores mercados do nordeste, a exemplo de Salvador, Recife e Juazeiro. O 

crescimento do comércio de hortifrutigranjeiros atacadista de Itabaiana tem contribuído para o 

fortalecimento do comércio varejista informal e auxiliado na proliferação de extensas redes de 

distribuição de hortifrutigranjeiros.  
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CAPÍTULO 4 
 
 
 

FLUXOS E ALCANCES NA DISTRIBUIÇÃO 

DOS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS  

O município exporta para vários Estados do Brasil diversos 

produtos olerícolas, sendo que os mais importantes são o coentro, 

que tem mercado garantido na Bahia, Alagoas e Pernambuco, o 

amendoim que é enviado até para Rio de Janeiro e São Paulo, 

além da batata-doce que é consumida por diversos Estados 

(SILVA, 2001, p.114). 
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4. FLUXO E ALCANCE NA DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS 

HORTIFRUTIGRANJEIROS  

 

 

Nesse capítulo serão analisados a abrangência e os alcances das redes de distribuição 

dos principais hortifrutigranjeiros produzidos e comercializados em Itabaiana/SE, a partir da 

definição dos espaços de comercialização e de distribuição. Para tanto, partiu-se da avaliação 

do conteúdo técnico e econômico das redes de comercialização que articulam a relação 

campo-cidade.  

O campo produz para satisfazer as necessidades próprias e da cidade, mesmo que de 

forma desigual. Já a cidade produz para fornecer bens e serviços de necessidade para o 

campo. Isto acontece porque essa relação não tem suas particularidades anuladas, ao 

contrário, são fontes de integração e de cooperação, tanto quanto de tensões e de conflitos 

(WANDERLEY, 2001). Essa relação pode ser analisada ainda na divisão territorial do 

trabalho entre campo e cidade, que não tem gerado nítida separação entre os trabalhadores 

rurais e urbanos, levando-se em conta que a tradição cultural do meio rural assume posição de 

destaque no contexto global, ao produzir e agregar novas tecnologias de processamento 

(MARQUES, 2002). 

Essa articulação também ocorre a partir da integração entre agricultores e empresas 

industriais ou comerciais, refletindo relações sociais que se medeiam na relação agricultura-

mercado. Segundo Marques e Aquiar (1993, p.117), a integração cria uma empresa que atua 

em diferentes estágios do processo produtivo, ou ainda, surge por exigências de mercado que 

busca por produtos cada vez mais homogêneos e com características definidas. Esse processo 

não só se coloca como um estágio no modo de acumulação capitalista, como também torna-se 

referência da “globalização” no meio rural. 

Segundo Santos (2000), as redes remetem ao fluxo de mercadorias, pessoas, 

informações e idéias. Esses fatores proporcionam a circulação, uma vez que, a economia de 

mercado se compõe pela produção, circulação, distribuição e consumo. Assim,  

 

Como no processo global da produção, a circulação prevalece sobre a 
produção propriamente dita, os fluxos se tornam mais importantes ainda para 
a explicação de determinada situação. O próprio padrão geográfico é 
definido pela circulação, já que esta mais numerosa, mais densa, mais 
extensa, detém o comando das mudanças de valor no espaço (Op. Cit., 
p.181). 

 



 

 

141 

A circulação resulta no aumento de fluxos que conduzem à reprodução ampliada do 

capital. Logo, “[...] a circulação é um ato que resulta em fluxos cada vez mais densos, mais 

extensos, além de seletivos” (SILVA JÚNIOR, 2007, P.125).  

O aumento no volume de fluxos e, conseqüentemente, de sua velocidade tem sido 

decorrente dos sistemas de comunicação e transporte que elevam o grau de fluidez da 

sociedade, isto é,  

 
Criam-se objetos e lugares destinados a favorecer a fluidez: oleodutos, 
gasodutos, canais, autopistas, aeroportos, teleportos. Constroem-se edifícios 
telemáticos, bairros inteligentes, tecnopólos. Esses objetos transmitem valor 
às atividades que delas utilizam. Nesse caso, podemos dizer que eles 
“circulam”. É como se, também, fossem fluxos (SANTOS, 2000, p. 185). 
 

Sendo assim, tem aumentado os fluxos materiais, em termos de mercadorias e de fixos 

responsáveis por essa distribuição, e de fluxos imateriais, no que se refere à disseminação das 

telecomunicações e informações. As comunicações contribuem para a disseminação da 

produção e para a localização dos fixos distribuidores. Isso se reflete na articulação das redes 

espaciais e regionais, pois se faz conhecer os espaços e os pontos entrecruzados por linhas que 

tratam da articulação de fluxos materiais e imateriais. Sendo assim, esses fluxos podem se 

remeter aos fluxos de importação e exportação.  

Segundo Santana (2005, p. 137-138), a importação de produtos agrícolas ocorre em 

função da demanda do consumo interno e devido aos fatores naturais e comerciais. Os 

produtos importados contabilizam maior quantidade e agregam valores superiores em relação 

aos produtos internos exportados e, normalmente, são comercializados em locais com infra-

estrutura e sofisticação. Sendo assim, nem toda a população tem acesso aos produtos 

importados, pois “[...] o poder de compra da maioria dos consumidores internos é inferior 

[...]” (Op. Cit, 2005, p.139). Em contraponto,  as pessoas com melhor poder aquisitivo 

compram tais produtos em supermercados e em lojas ou vendedores que têm os produtos com 

qualidades diferentes. Além disso, a importação de produtos agrícolas depende da 

sazonalidade e da representação dos principais componentes comerciais, como por exemplo, o 

preço das mercadorias, a reserva de mercado e a ausência de credibilidade para o 

intermediário. Quanto à exportação, há um favorecimento pela maior quantidade de um 

mesmo produto disponível no mercado que através de canais multiformes e 

multidimensionais intensificam os diversos meios de comercialização. 
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4.1 HORTALIÇAS E RAÍZES 

 

O grupo das hortaliças é composto por verduras e folhagens. Sua produção e 

comercialização no Brasil apresentam índices elevados de produtividade, tendo como maior 

produtor o estado de São Paulo que em 1998, respondia por 34% da produção brasileira, 

sendo seguido por Minas Gerais que respondia por 18% e Rio de Janeiro com 7% da 

produção nacional. Deste modo, só esses três estados concentravam 61% da produção de 

hortaliças comercializadas no mercado nacional, cujos produtos de maior destaque eram: 

tomate, cebola, cenoura e alho (VILELA; HENZ, 2000, p.72). 

Embora a produção das hortaliças seja lucrativa, elas são suscetíveis aos fatores 

naturais, as necessidades de água e de fertilizantes, além de cuidados contra possíveis pragas 

que causam prejuízos. O sucesso de um negócio que envolva a comercialização de hortaliças 

deve considerar que “[...] as hortaliças são culturas temporárias e, assim como as outras, 

necessitam de um investimento inicial. Dependendo da espécie, região e época de cultivo, os 

níveis de investimento podem variar de US$1 mil a US$5 mil por hectare” (Op. Cit., 2000, p. 

73). 

A produção de hortaliças é fortemente influenciada pela demanda do consumidor, cuja 

dinâmica comercial tem exigido novas variações em relação ao que já é conhecido, 

principalmente no que se refere ao tamanho, cor e sabor.  Fato que tem estruturado o mercado 

em diversos segmentos de manejo com esses produtos, correspondendo desde a demanda por 

produtos in natura, ou a produtos processados, na forma de conservas, de gelados ou de 

supergelados, de minimamente processado, de desidratados e de liofilizado (Op. Cit., 2000, 

p.74). 

O processamento de hortaliças proporciona algumas vantagens para a comercialização, 

entre as quais, a pouca necessidade de espaço para armazenamento e o menor volume de mão-

de-obra nesta fase. Além disso, se apresenta como uma forma mais prática para o consumo e 

como estratégia para evitar de estragar quando ao natural, principalmente no que se refere ao 

grupo das hortaliças folhosas. 

A comercialização de hortaliças tem ocorrido principalmente por intermédio do 

mercado atacadista, apesar das vendas acontecerem de forma direta por intermédio dos 

produtores, feirantes e pelas próprias redes de supermercados. Segundo Vilela e Henz (2000, 

p. 76), “estima-se que no Brasil entre 55% e 60% do volume de hortaliças é comercializado 

pela rede de CEASA(s), ainda com alta freqüência de intermediários na [...] comercialização.” 
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Ainda para os autores, só a CEAGESP é responsável por mais de 25% da comercialização de 

hortifrutigranjeiros no país. 

Em Sergipe, a constituição da cadeia produtiva de hortaliças e de raízes, no que se 

refere à produção e a comercialização, tem se localizado a partir da especialidade produtiva, 

isto é, alguns municípios se especializaram e ficaram conhecidos pela cultura que 

desenvolvem, a exemplo de Malhador, com o inhame; de Moita Bonita, com a batata-doce e 

de Itabaiana com hortaliças, entre outros. Apesar dessa especificidade, Sergipe conta com 

espaços de comercialização em todos os seus municípios, mas com apenas dois espaços de 

distribuição atacadista, que são: o CEASA, em Aracaju e o Mercado de Hortifrutigranjeiros, 

em Itabaiana. 

Segundo a EMDAGRO (2007), o CEASA de Aracaju, comercializou no ano de 2007, 

aproximadamente 29.137,91 toneladas de hortifrutigranjeiros, sendo que em termos de 

hortaliças e raízes somavam 16,89% desse total.  Esses produtos têm sido importados e 

distribuídos tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Segundo Santana (2005, 

p.136), entre os principais produtos importados por Sergipe desse subgrupo estão: a batata-

inglesa e o tomate; enquanto entre os exportados destacam-se a batata-doce, as folhagens e o 

quiabo. 

No município de Itabaiana esse fluxo comercial de hortifrutigranjeiros tem sido 

evidenciado em vários dias da semana, tanto no Mercado de Hortifrutigranjeiros quanto no 

Largo José do Prado Franco. A fim de se evidenciar os fluxos da cadeia de comercialização 

das hortaliças e das raízes em Itabaiana/SE e pelo número de produtos que estão envolvidos 

nesse subgrupo, o mesmo fora subdividido em duas vertentes conforme a importação e 

exportação de seus principais produtos. Sendo o termo importação aqui utilizado no sentido 

da aquisição de produtos fora do município de Itabaiana, assim como, o de exportação refere-

se à venda de produtos para fora desse espaço. 

 
 

4.1.1 Fluxos de Importação 
 

O município de Itabaiana/SE apresenta um fluxo expressivo em termos de produtos 

que compõem o grupo de hortaliças e raízes importadas, dentre os quais se destacam: 

abóbora, acelga, alho, batata inglesa, beterraba, cebola, cenoura, chuchu, couve, inhame, 

pimentão, repolho, tomate e vagem. Esses produtos têm sido provenientes principalmente do 

estado da Bahia, com algumas exceções, como é o caso do tomate e do repolho, entre as 

hortaliças e do alho, batata-inglesa e inhame, entre as raízes que mantém fluxos na esfera 
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regional, nacional e internacional. Tais fluxos serão analisados considerando a procedência 

desses produtos e suas respectivas movimentações internas no estado de Sergipe, a partir dos 

diversos pontos de recepção dos produtos comercializados no Mercado de Hortifrutigranjeiros 

de Itabaiana.  

 
 

A) Tomate 
 

O tomate (Lycopersicum lycopersicon) é um produto originário da América Central e 

do Sul, tendo sido cultivado e consumido pelos povos pré-colombianos. Pelo aspecto cultural, 

é exposto como um legume, quando na verdade é um fruto, uma vez que se compõe, em 

termos de fisiologia, de ovário e do óvulo da flor que formam o pericarpo e as sementes, após 

a fecundação.  

No Brasil, o tomate tem produção desenvolvida e está segundo dados da FAO (2007), 

entre os dez maiores produtores mundiais, com 3,4 milhões de toneladas. A produção ocorre 

principalmente nas regiões sudeste e centro-oeste e estima-se que 77% da produção sejam 

direcionadas ao consumo in natura, sendo os outros 23% direcionados as indústrias de 

alimentos fast-foods. Isso decorre segundo Carvalho e Pagliuca (2007, p.06), da  

 
[...] presença da mulher no mercado de trabalho, aumentando a necessidade 
de maior rapidez no preparo de alimentos, elevou a demanda por alimentos 
industrializados ou semiprontos – no caso do tomate, principalmente na 
forma de molhos pré-preparados ou prontos para consumo, como os 
catchups. 

 

Ainda segundo esses estudiosos, a produção de tomate no Brasil quase duplicou em 

vinte anos, sendo atualmente o terceiro no ranking de produtividade, atrás dos Estados Unidos 

e da Espanha. Isso se deve ao uso intensivo de insumos e da introdução de técnicas de 

hibridização. Todavia, o país ainda mantém baixos índices de inserção no mercado 

internacional, tanto na forma in natura quanto na forma industrializada, fato explicado pelo 

“[...] alto custo do produto nacional, grande distância dos principais países consumidores e 

barreiras ao comércio externo” (Op. Cit., p.12). 

A comercialização desse produto in natura é bastante regionalizada, ocorrendo em um 

raio de 1.000 km de onde foi produzido. Deste modo, a logística do tomate in natura no Brasil 

é desfavorecida para a exportação, pois a demanda no comércio internacional é maior por esse 

produto processado. Neste contexto, até o Brasil se coloca como importador da pasta de 

tomate, principalmente da chilena (Op. Cit.). 
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No estado de Sergipe, o mercado de tomate é abastecido principalmente pela 

importação desse produto in natura dos estados de Goiás, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, 

Rio de Janeiro, Espírito Santo e Pernambuco (SANTANA, 2005, p.153). Além disso, em 

Sergipe, o tomate é entre as verduras, um dos mais produzidos (cerca de 5.300 toneladas), 

mesmo com as limitações em relação à quantidade e a qualidade. Sendo o município de 

Itabaiana responsável pelo cultivo de 64,15% do que é produzido nesse estado. 

Em termos de comercialização desse produto, tanto em nível estadual quanto no 

âmbito do município de Itabaiana, observa-se uma das mais complexas cadeias, em virtude do 

seu aspecto perecível e da distância percorrida para a importação do mesmo. Além disso, essa 

cadeia é realizada pelo produtor, pelo produtor-intermediário, pelo intermediário-atacadista e 

por varejistas (Figura 38). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 – Itabaiana: Cadeia de Comercialização do tomate,2009. 
Organização: Diana Mendonça de Carvalho, 2010. 

 

 

O produtor de tomate normalmente comercializa sua produção na propriedade para os 

intermediários. Contudo, ocorre desse agricultor algumas vezes transportar sua produção para 

a sede municipal a fim de comercializar para atacadistas e varejistas. Ao adquirirem o 

produto, o intermediário local acaba comercializando sua mercadoria para outros 
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intermediários. Os intermediário-atacadistas de Itabaiana ao comprarem o produto, promovem 

o seu transporte até o Mercado de Hortifrutigranjeiros, onde será comercializado para outros 

mediadores regionais ou para os varejistas locais. Por conseguinte, a comercialização de 

tomate importado em Itabaiana apresenta seu preço acrescido em função do valor da 

produção, do transporte, da ação dos intermediários internos e externos. 

O município de Itabaiana importa cerca de 3.500 toneladas de tomate anualmente dos 

estados da Bahia (Irecê, Jacobina, Jequié e Seabra), Pernambuco (Camoci de São Félix) e 

Goiás (Cristalina) (SAPMA) (Figura 39). Essa importação atende a demanda dos municípios 

sergipanos, baianos e alagoanos, sendo intensa a comercialização com os municípios 

contíguos à Itabaiana e com os municípios baianos de Coronel João Sá e Cícero Dantas 

(Figura 40). Tal comercialização é continua durante o ano e tem ocorrido principalmente nas 

quintas-feiras, no Mercado central da cidade, quando o produto tende a ser valorizado e 

direcionado a outros mercados, seja em atacado através de novos intermediários, seja em 

varejo, através dos feirantes (Figura 41).  

 

 
Figura 39 – Itabaiana: Fluxo de Importação de tomate, 2010. 
Fonte: Pesquisa de Campo e Base Cartográfica do IBGE (2005). 
Elaboração: Diana Mendonça de Carvalho, 2010. 
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Figura 40 – Itabaiana: Fluxo de exportação de tomate.  
Fonte: Pesquisa de Campo. Base Cartográfica SEPLANTEC (2004).  
Elaboração: Diana Mendonça de Carvalho, 2010. 

 
 

 
Figura 41 - Comercialização atacadista de tomate no Mercado de Hortifrutigranjeiro de Itabaiana/SE.  
Foto: Diana Mendonça de Carvalho, 2009. 
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B) Repolho 

 

O repolho é uma hortaliça da espécie Brassica oleácea, grupo Capitata, cujas folhas 

superiores do caule aparecem encaixadas umas nas outras, formando o que é designado como 

uma "cabeça". Sua origem remota há anos antes de Cristo, tendo sido cultivado na Costa 

Norte Mediterrânica, Ásia Menor e Costa Ocidental Européia. Posteriormente, esse produto 

foi disseminado e sua cultura adaptada a temperaturas elevadas, ampliando os períodos de 

plantio e de colheita. Assim, pela escolha criteriosa em cultivar, a época de plantio estende-se 

ao longo do ano, em diversas regiões produtoras (FIGUEIRA, 2000). 

O Brasil produziu em 2006, 377.108 toneladas dessa hortaliça, sendo que a maior 

produção de repolho encontra-se no Sudeste, com 54,65%, seguidos do Sul (28,20%), do 

Centro-Oeste (10%) e do Nordeste (6,8%), enquanto a região Norte, produz apenas 0,35% 

(IBGE, 2006). Nesse contexto, o estado de Sergipe produz 1.204 toneladas de repolho, cujos 

municípios de maior produção são Lagarto (628 toneladas) e Itabaiana (528 toneladas) (IBGE, 

2006). 

Apesar da pequena produção municipal, essa hortaliça tem mercado de importação e 

de exportação garantidos em Itabaiana/Se, uma vez que o grande intermediário a tem 

adquirido junto a outros atacadistas e agricultores em mercados do Espírito Santo (Santa 

Maria de Jetibá e Vitória) e da Bahia (Mucugê e Paripiranga) (Figura 42 e 43).  

 

 
    Figura 42. Comercialização atacadista de Repolho no Mercado de Hortifrutigranjeiros de Itabaiana.  
    Foto: Diana Mendonça de Carvalho, 2010. 
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Figura 43. Itabaiana: Fluxo de Importação do repolho.  
Fonte: Pesquisa de Campo. Base Cartográfica IBGE (2005). 
Elaboração: Diana Mendonça de Carvalho, 2010. 

 

 

Por conseqüência, a cadeia produtiva do repolho se mostra alongada principalmente, 

quando analisada a partir do estado do Espírito Santo. Isso porque após a produção, o 

intermediário busca a hortaliça ensacada ou encaixotada na propriedade agrícola (povoados de 

Santa Maria de Jetibá) e faz seu transporte até o espaço de comercialização (Vitória). Nesse 

local, outros intermediários acabam adquirindo o produto e comercializando-os para grandes 

intermediários de Itabaiana. Além disso, pode ocorrer do próprio intermediário-atacadista de 

Itabaiana negociá-lo na sede do município produtor com pequenos intermediários locais. Os 

itabaianenses envolvidos nessa cadeia promovem o transporte até o mercado de Itabaiana, 

juntamente a outros produtos típicos da região ou consorciados com outros provenientes de 

outros estados do Sudeste brasileiro.  

Esse produto também tem sido proveniente do Estado do Amazonas (Manaus), vindo 

juntamente com madeira. O intermediário da madeira que trás esse produto costuma adquiri-

lo sob ordens de atacadista do setor ou por já ter um mercado direcionado e certo. Essa 

importação é mínima, pois os custos de transporte não favorecem a sua comercialização, 
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segundo o intermediário. Além disso, esse produto pode não ter origem vinculada apenas a 

essa região, mas já ter sido importada de outras. 

A comercialização realizada no mercado de Itabaiana por atacadistas locais direciona 

as hortaliças aos atacadistas dos estados da Bahia, Sergipe e Alagoas, assim como a feirantes 

e redes de supermercados.  

Em termos de logística, o produto é transportado em caminhões juntamente com 

outros produtos, a exemplo do tomate e da batata inglesa, em sacos e caixas com pesos de 20 

e 15 kg, respectivamente.  

 

 

C) Alho 

 

O alho é uma planta herbácea anual da família das liliáceas, cujo nome científico é 

Allium Sativum e compõe o subgrupo das raízes, no grupo dos hortifrutigranjeiros.  Além de 

tempero é empregado desde tempos remotos no combate a doenças, já que apresenta 

características medicinais para o sistema digestivo, diurético, febrífugo e é usado também 

como anti-séptico. 

O plantio dessa raiz é feito em canteiros, cujos solos devem ser finos, ricos em matéria 

orgânica e drenados depositando-se as sementes (dente do alho) em covas para a germinação. 

Ele é uma cultura típica de clima frio com espaços mais propícias no sul e sudeste do Brasil 

em virtude das temperaturas variarem entre 13 e 24º (ROCHA; et. al., 2001). Todavia, essa 

raiz é cultivada na maior parte do território brasileiro, entre os meses de março e abril, 

seguindo a tradição popular que relata ser a brotação melhor quando os dentes vão para a terra 

durante a Semana Santa. 

O Brasil produziu em 2006, 5.864 toneladas de alho do tipo porró, sendo a região 

Sudeste a maior produtora, com 73,60%. No Nordeste a produção é mínima, contabilizando 

7% da produção nacional, sendo a Bahia, o maior produtor, com produção de 241 toneladas 

(IBGE, 2006). O estado de Sergipe apresentou em 2006, uma produção de 2 toneladas, 

direcionada ao abastecimento do mercado local.  

O município de Itabaiana não produz essa raiz (IBGE, 2006). Logo, toda a demanda 

por ela é atendida pela importação, advindo dos estados de Alagoas, Goiás, Rio Grande do 

Sul e São Paulo. Nesse último, há produção e importação dessa raiz da China e da Argentina, 

intermediada até a CEAGESP, onde é comercializada e adquirida pelos mediadores de 

Itabaiana (Figura 44). Todavia, há ainda, a aquisição dessa raiz na Argentina.
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  Figura 44 – Itabaiana: Fluxo de Importação de alho. 
  Fonte: Pesquisa de Campo. Base Cartográfica IBGE (2005). 
  Elaboração: Diana Mendonça de Carvalho, 2010. 
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Os intermediários de Itabaiana promovem o frete de mercadorias, como a batata-doce, 

direcionada para esse país e no retorno adquirem e traz a Itabaiana frutas e raízes, como o 

alho. Deste modo, a cadeia de comercialização do alho é ampla, envolvendo a importação em 

níveis internacional e nacional, com a participação de diversos atacadistas (Figura 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 45. Itabaiana: Cadeia de Comercialização do alho. 
Fonte: Pesquisa de Campo. 
Elaboração: Diana Mendonça de Carvalho, 2010. 
 
 
 

A aquisição do alho ocorre em sacos ou caixas favorecendo o transporte por longas 

distâncias dentro do país, uma vez que os advindos de outros países, normalmente chegam em 

containeres e nos portos são ensacados ou encaixotados e distribuídos. Entre os atacadistas do 

município de Itabaiana, o alho é comercializado em caixas e em sacos ou ainda, por retalho, 
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através da exposição do produto para atender a demanda do mercado varejista, tanto de 

feirantes quanto de supermercados (Figura 46). 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 46 - Comercialização atacadista de alho no Mercado de Hortifrutigranjeiros de Itabaiana.  
Foto: Diana Mendonça de Carvalho, 2010. 

 

 

A comercialização do alho em Itabaiana atende a todos os municípios circunvizinhos, 

ao Sertão Sergipano e também aos municípios de Aracaju, Tobias Barreto, Itabaianinha e 

Umbaúba, além de Coronel João Sá, Cícero Dantas, Conde, Esplanada, Crisopólis, 

Paripiranga e Acajutiba, todos na Bahia (Figura 47). Segundo um atacadista desse segmento, 

a comercialização do alho tem o alcance definido não só pelo fato de ser um produto de difícil 

aquisição no mercado, já que não é uma cultura típica de sua região, como também está 

associada à demanda por outros produtos, a exemplo dos condimentos e outras hortaliças. 

Deste modo, o varejista busca o produto juntamente com outros que comporão sua 

comercialização. 
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Figura 47 – Itabaiana: Fluxo de Comercialização de alho. 
Fonte: Pesquisa de Campo. Base Cartográfica IBGE (2005).  
Elaboração: Diana Mendonça de Carvalho, 2010. 
 

 

D) Batata-inglesa 

 

A batata-inglesa, raiz comestível denominada cientificamente de Solanum tuberosum, 

é nativa dos Andes e das ilhas chilenas, introduzida na Europa no século XVI, onde se tornou 

base da alimentação de muitos países, como a Irlanda, devido a seu alto rendimento e a 

resistência a temperaturas baixas.  

Segundo a Associação Brasileira da Batata- ABBA (S/D) foram produzidos 

mundialmente no ano de 2006, 315.100.319 toneladas de batata-inglesa, destacando entre os 

maiores produtores: China (70.338.000 t.), Rússia (38.572.640 t.) e Índia (23.910.000 t.). A 

produção brasileira desse alimento não representa 1% da produção mundial, mas é cultivada 

nas regiões: Sudeste (1.728.413 t.), cujo Estado de Minas Gerais é responsável pelo cultivo de 

31,68% da produção nacional; Sul (1.019.966 t.); Centro Oeste (219.807 t.); e Nordeste 
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(169.596 t.), destacando-se nessa área, os estados da Bahia (165.650ton.) e da Paraíba (3.946 

t.). 

No Brasil, segundo a Enciclopédia Barsa (1995), se cultiva variedades de procedência 

estrangeiras, como as batatas bintje, delta A e patrones, além de variedades apropriadas para 

as condições climáticas. É o caso das variedades Baronesa, Santo Amor e Piratini, criadas no 

Rio Grande do Sul e de variedades paulistas como a IAC-Araci. A comercialização dessas 

batatas se mostra problemática no Brasil em virtude da globalização da agricultura, das 

variedades em espécies e da inadimplência provocada pelos intermediários. 

O estado de Sergipe produziu no período de 1998 a 2003, 576 toneladas de batata 

(SANTANA, 2005), enquanto que entre os anos de 2006 a 2008, dados do IBGE mostram que 

o estado deixou de ser definitivamente produtor de batata-inglesa. Nem mesmo os municípios 

de Itabaiana e Simão Dias que começaram esse cultivo na década de 1970 e os municípios 

circunvizinhos, como Ribeiropólis, Frei Paulo e Carira, a produzem mais (SANTANA, 2005, 

p.145). Isso decorre das condições edafoclimáticas, da facilidade de importação, dos preços e 

da oferta de transporte para esse tipo de mercadoria que comumente vem associada com 

outros produtos. 

Esse produto tem sido importado dos estados da Bahia (Muncungê), de Goiás 

(Cristalina), de Minas Gerais (Poços de Caldas) e de São Paulo. A sua cadeia de 

comercialização, a depender da sazonalidade, é composta por: produtor que comercializa o 

resultado de seus cultivos na propriedade; por produtor-intermediário que promove a 

comercialização também na área urbana; e por grandes e médios intermediários que adquirem 

o produto junto ao agricultor e depois facilitam a negociação com o atacadista de Itabaiana. 

Esse atacadista fará a distribuição desse produto com agentes varejistas locais e externos, 

além de abastecer as redes de supermercados e outros intermediários da região (Figura 48). 

A comercialização realizada pelo atacadista de Itabaiana para outros intermediários e 

mesmo para feirantes externos tem atendido a demanda de municípios circunvizinhos de 

Itabaiana (Moita Bonita e Campo do Brito, principalmente) e do Sertão Sergipano (Carira e 

Nossa Senhora da Glória), além dos estados da Bahia (Coronel João Sá e Cícero Dantas) e de 

Alagoas (Penedo e Arapiraca).  

Por esse produto, é notório que Itabaiana é um “espaço de circulação, de distribuição e 

de consumo”, onde o fluxo de comercialização pode ser material com a exposição da 

mercadoria e imaterial com o repasse da mercadoria sem apresentação prévia do produto 

através da comercialização a termo.  
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Figura 48- Itabaiana: Cadeia de Comercialização da batata-inglesa. 
Organização: Diana Mendonça de Carvalho, 2009. 

 

 

E) Inhame 

 

O inhame, planta herbácea da família das aráceas, é cultivado em regiões tropicais de 

todo o mundo. Os terrenos propícios para seu cultivo são brejos ou outros com alto teor de 

umidade. Além disso, há numerosas variedades de inhame, algumas de polpa colorida, em 

geral amarela ou avermelhada, mas só as de polpa branca acham-se comumente em cultivo no 

Brasil (ENCICLOPÉDIA BARSA, 1995). 

Segundo o IBGE (2006), o Brasil produziu 99.640 toneladas dessa raiz, cujas regiões 

de maior produção são a Sudeste (55.571 t.) e a Nordeste (38.256 t.). No Nordeste, os estados 

de Pernambuco (16.574 t.), Paraíba (8.441t.) e Bahia (6.643t.) são os maiores produtores. No 

estado de Sergipe a produção é pequena, restringe-se a 3.464 toneladas, localizada 

principalmente nos municípios de Malhador (2.816 t.), Itabaiana (301 t.) e Moita Bonita (195 
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t.). Logo, no estado de Sergipe, 95,61% da produção de inhame se concentra na microrregião 

de Itabaiana, entre os meses de dezembro e fevereiro.  

Essa produção, no entanto, não atende a demanda do mercado local, pois a raiz é 

comercializada o ano inteiro. De acordo com a sazonalidade produtiva, o mercado de 

Itabaiana é abastecido por mercados de outros estados, a exemplo da Paraíba, entre fevereiro e 

maio; da Bahia, entre junho e outubro; e de Rondônia, entre outubro e dezembro (Figura 49). 

Essas raízes são transportadas em caminhões e normalmente vem consorciada com outros 

produtos.  

 

 
Figura 49 - Itabaiana: Fluxo de Importação de inhame. 
Fonte: Pesquisa de Campo. Base Cartográfica IBGE (2005).  
Organização: Diana Mendonça de Carvalho, 2010. 
 

 

A cadeia de comercialização do inhame importado de Rondônia se inicia com a 

obtenção desse produto junto a produtores ou pequenos intermediários urbanos. Essa 

aquisição é feita por um grande intermediário-atacadista de Itabaiana que realiza a condução 

do produto até o Mercado de Hortifrutigranjeiros, onde efetua a sua distribuição junto a 
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médios intermediário-atacadistas da cidade. Esses médios atacadistas também compram o 

produto junto aos agricultores locais, no período de safra microrregional. A obtenção do 

inhame, nessa situação, ocorre diretamente nas propriedades dos municípios de Itabaiana e 

Malhador, principalmente. Posteriormente, esse mesmo atacadista faz o transporte do produto 

para o mercado de Itabaiana, onde são expostos em bancas para comercialização. Há ainda 

intermediários que no período de safra fazem a comercialização do produto nas carrocerias de 

caminhões, na lateral do mercado (Figura 50). Nesses casos, a comercialização ocorre tanto 

no varejo como no atacado.  

 

 

Figura 50 - Comercialização atacadista de inhame na lateral do Mercado de Hortifrutigranjeiros de 
Itabaiana.  
Foto: Diana Mendonça de Carvalho, 2009. 

 

 

Essa comercialização atende a demanda das redes de supermercados da própria cidade 

e dos municípios de Nossa Senhora da Glória, Estância, Campo do Brito, Ribeiropólis, além 

da demanda de fora do estado, como dos municípios de Maceió e de Delmiro Gouveia em 

Alagoas e de Paulo Afonso na Bahia (Figura 51).  

Por esse fluxo é visível que a cadeia de comercialização do inhame segue os 

parâmetros das cadeias de outros produtos supracitados com a participação de produtores e 

intermediários em todas as fases até chegar ao consumidor final. A diferença nessa cadeia é 
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que, ao mesmo tempo em que intermédia, o atacadista também comercializa com o 

consumidor final.  

 

 
Figura 51 – Itabaiana: Fluxo de Exportação de inhame.  
Fonte: Pesquisa de Campo. Base Cartográfica IBGE (2005).  
Elaboração: Diana Mendonça de Carvalho, 2010. 

 

 

4.1.2 Fluxos de Exportação 

 

A exportação de produtos supõe a venda para fora de uma região ou país. Nesse 

aspecto, tomam-se como referência os produtos comercializados e encaminhados para fora de 

Itabaiana. Entre os produtos exportados destacam-se: batata-doce e hortaliças, 

especificamente o grupo das folhagens. 

Tais produtos serão analisados a partir das diversas cadeias de intermediação e do 

alcance, identificados nas relações espaciais visualizadas durante a pesquisa de campo. Tal 

pesquisa contribuiu para identificar à dinâmica do comércio agrícola do município e sua 

inserção no mercado sergipano, regional, nacional e mesmo internacional. 
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A) Batata-Doce 

 

A batata-doce, espécie Ipomoea batatas, família das convolvuláceas, é a quinta 

hortaliça mais cultivada no Brasil (IBGE, 2006). A mesma contabiliza uma produção de 

273.126 toneladas, ficando atrás em termos de produtividade do tomate, alface, repolho e 

cenoura. A produção nacional de batata-doce encontra-se distribuída por regiões da seguinte 

forma: Nordeste (67,60%), Sul (18,33%), Sudeste (11,15%), Centro-Oeste (2,34) e Norte 

(0,58%). No Nordeste o maior produtor dessa raiz é o estado de Sergipe, com uma produção 

de 92.851 toneladas (IBGE, 2006).  

Segundo Silva, desde a década de 1990, a batata-doce é exportada para o Rio Grande 

do Sul,  

 
[...] tendo como finalidade a produção de doces e matéria-prima para as 
indústrias alimentícias e de cosméticos que é exportada para outros Estados 
do Brasil como São Paulo e Paraná, países do MERCOSUL, Estados Unidos 
e Europa, como Espanha e Portugal (Op. Cit., 2001, p.114). 

 

Em Sergipe, o maior produtor dessa raiz é o município de Itabaiana (85,61%), com 

uma produção de 79.495 toneladas (IBGE/SIDRA, 2006). A comercialização dessa raiz 

ocorre tanto nos espaços de produção (sítios) quanto no Mercado de Hortifrutigranjeiro de 

Itabaiana, ocorrendo à presença de intermediário no local de produção, no mercado de 

Itabaiana e no momento da exportação (Figura 52).  
 

 
Figura 52 - Comercialização de batata-doce no Mercado de Hortifrutigranjeiros de Itabaiana.  
Foto: Diana Mendonça de Carvalho, 2009. 
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Esse produto tem o maior alcance espacial entre os negociados em Itabaiana e é 

constante durante todo o ano em nível interno e externo. A comercialização dessa raiz na 

esfera interna atende a demanda do mercado nacional, podendo ser temporária, a depender da 

sazonalidade, principalmente para estados nordestinos como Piauí, Maranhão, Pernambuco e 

Ceará, e para a região Sul; e permanente quando atende a demanda semanal de municípios de 

Sergipe, Bahia e Alagoas (Figura 53).  

 

 
Figura 53 – Itabaiana: Fluxo Interno da Batata-doce.  
Fonte: Pesquisa de Campo. Base Cartográfica IBGE (2005).  
Elaboração: Diana Mendonça de Carvalho, 2010. 

 
 

Um grande intermediário da batata-doce de Itabaiana relatou adquirir esse produto 

tanto nas áreas de produção quanto no mercado de Itabaiana. Tal ator comercializa no período 

de safra da microrregião cerca de seis “caminhões truck” por semana. Esse processo ocorre 

mediante demanda do produto por intermediários sulistas e argentinos, principalmente. Estes 

intermediários fecham o negócio com o atacadista de Itabaiana através de uma visita, 

normalmente a cada semestre, ou através do pagamento antecipado de parte da carga e a outra 

parte perante o recebimento de toda a mercadoria, sendo o itabaianense o responsável pela 

condução do produto até o endereço indicado. 
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Essa comercialização conta com a participação do próprio produtor negociando seu 

produto para os intermediários locais em sua propriedade; do produtor-intermediário que 

comercializa os produtos no mercado de Itabaiana e do intermediário-atacadista que promove 

a comercialização com outros intermediários em outras partes do país (Figura 54). Esse 

processo de intermediação acaba estabelecendo relações de dependência entre os envolvidos 

na comercialização da batata-doce. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 54 –Itabaiana: Fluxo de Comercialização da batata-doce. 
Elaboração: Diana Mendonça de Carvalho, 2010. 
 
 

A comercialização externa atende mercados internacionais, como Argentina, Paraguai 

e França e conta com a ação do intermediário e do atacadista externo, que vem negociar e 

tratar da logística do produto (Figura 55). Todavia, a exportação da batata-doce para a 

Argentina deve ser considerada associada à revenda promovida para o Rio Grande do Sul, 

visando o abastecimento da indústria de alimentos desse estado sulista. Desta forma, a cadeia 

de comercialização e os fluxos proporcionados por esse produto têm alcance espacial no 

âmbito local, regional, nacional e internacional (SANATANS, 2005). 
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Figura 55. Itabaiana: Fluxo de Externo da Batata-doce.  
Fonte: Pesquisa de Campo. Base Cartográfica IBGE (2005).  
Elaboração: Diana Mendonça de Carvalho, 2010. 
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B) Folhagens 

 

As folhagens compõem o grupo das hortaliças, constituídas pela alface, coentro, 

cebolinha, salsa, hortelã, rúcula, chicória, escarola, almeirão, rabanete e espinafre. Os quatro 

primeiros produtos são tradicionais em Itabaiana, enquanto os sete últimos têm sua cultura 

iniciada há pouco tempo, em virtude da demanda principalmente das redes de supermercados. 

A produção de folhagens no Brasil, segundo dados do Censo Agropecuário, 

IBGE/SIDRA (2006), foi de 895.993 toneladas (Tabela 25). Fato que comprova uma 

produção tradicional no segmento, sendo voltados para o abastecimento direto e indireto da 

população brasileira. No mesmo período, foram produzidos em Sergipe 6.326 toneladas, das 

quais 34,47% em Itabaiana (Tabela 25).  

 
             Tabela 25 - Brasil, Sergipe, Itabaiana: Produção de Folhagens (2006). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
          

 Fonte: IBGE (2006).  
 Organização: Diana Mendonça de Carvalho, 2010. 
 
 

A produção de folhagens em Itabaiana tem como base tradicional a produção de 

alface, hortelã e coentro que representam respectivamente 65,51%, 60% e 37,80% da 

produção sergipana. Todavia, nos últimos anos, a produção de folhagens atípicas em termos 

culturais para o Nordeste tem sido cultivada em Itabaiana, como rúcula, chicória e espinafre, 

que são representadas na produção sergipana por 88,88%, 100% e 50%.  Tais culturas são 

incentivadas principalmente por empresas rurais. Uma dessas produz 

                                                   
20 O IBGE não registra a produção de escarola no Município de Itabaiana, mas pelo trabalho de campo, observa-se, 
pelo menos entre as empresas agrícolas, verifica-se uma pequena produção. 

PRODUTOS Brasil (ton.) Sergipe (ton.) Itabaiana (ton.) 

Alface 525.602 841 551 

Coentro 108443 3719 1406 

Cebolinha 99952 1421 183 

Salsa 29153 314 20 

Hortelã 4095 5 3 

Rúcula 25887 9 8 

Chicória 25793 3 3 

Almeirão 32335 0 020 

Espinafre 34244 12 6 

Rabanete 10489 2 1 

Total 895.993 6.326 2.181 



 

 

165 

semanalmente 1.900 unidades de rúcula, 200 de chicória, 160 de escarola, 105 de almeirão, 

180 de rabanete e 350 de espinafre (Figura 56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Produção de hortaliças em empresa agrícola.  
Fonte: Pesquisa de campo, out./2009. 
Foto: Diana Mendonça de Carvalho, 2009. 
   

 

O consumo e a comercialização desses produtos são elevados no mercado sergipano e 

nos mercados de estados vizinhos, como em Alagoas e na Bahia. Decorrente da fragilidade, o 

alcance deles é restrito a esses mercados e sua comercialização é diária entre produtores, 

intermediários e consumidor final. Deste modo, a produção e comercialização das folhagens 

atende toda a microrregião de Itabaiana, alguns municípios do Sertão Sergipano, além da 

capital e também municípios baianos (Coronel João Sá, Paripiranga, Juazeiro, Geremoabo, 

Ribeira do Pombal, etc.) e alagoanos (Arapiraca, Delmiro Gouveia, entre outros.).  

A comercialização para mercados mais distantes tem sido realizada por pequenos e 

médios intermediários que vendem a produção para outros comerciantes de estados vizinhos e 

por pequenas empresas rurais do município em atendimento às redes de supermercados. Essas 

empresas já contam com técnicas e formas de manejo do produto pós-colheita, a fim de 

conservá-los melhor e diminuir os riscos de perdas, além de técnicas de refrigeração, da 

adoção de caixas de papelão e transporte refrigerado para possibilitar o aumento da vida útil 

dos produtos. 

A comercialização das folhagens já não se mostra como entrave na cadeia de produção 

dos mesmos, pois o mercado desse segmento tem adotado meios técnicos e científicos para

 

Almeirão.                                                   Escarola 



 

 

166 

aumentar a produção e atender as demandas internas e externas. Todavia, ainda permanece 

com a problemática da década de 1990, conforme COSTA (1992, p.157) 

 
[...] as hortaliças são os produtos que mais enfrentam problemas no estágio 
do escoamento da produção, devido às características desses cultivos como, 
ciclo produtivo curto e a existência de um mercado certo para sua 
comercialização, conseqüentemente o maior problema enfrentado se prende 
à armazenagem dos mesmos. 

 

 

4.2 FRUTAS  

 

No século XXI, a fruticultura brasileira tem progredido com o cultivo de árvores 

frutícolas e com a implantação de infra-estrutura voltada ao armazenamento dos produtos 

agrícolas. Conforme Azevêdo (2003), o Brasil tem cerca de 1 milhão de hectares ocupados 

com a plantação de árvores frutícolas, cuja produção supera 19 milhões de toneladas, a maior 

no mundo há alguns anos e se coloca entre os dez maiores exportadores mundiais. Segundo a 

FAO (2007), o Brasil juntamente com China e Índia se configura como maiores produtores 

mundiais de frutas. Entre os produtos frutícolas exportados pelo Brasil estão: melão, laranja, 

banana, maçã, manga, mamão, abacaxi, abacate e figo. Estas frutas têm sido destinadas para 

os mercados do Canadá (1%), dos Estados Unidos (1%), da Europa (68%) e do MERCOSUL 

(26%) (CORTEZ, 2002, p.28).  

O crescimento das exportações de frutas no país acabou por fortalecer a cadeia 

produtiva desse segmento, transformando algumas áreas irrigadas destinadas a essa práticas 

em vales de prosperidades conhecidos como pólos fruticultores. Esses pólos, na região 

Nordeste, foram incentivados a partir da segunda metade da década de 80, quando “[...] a 

região tornou-se visível como um lócus do planejamento nacional, com a constituição da 

CODEVASF – que se tornou a Instituição responsável pela coordenação do seu 

desenvolvimento” (CAVALCANTI, 1997, p.01). 

A articulação do Nordeste brasileiro a esse processo mercadológico, ocorre através da 

produção (1.607.276 toneladas de frutas cítricas) e comercialização de vários produtos 

agrícolas que compõem o complexo agroindustrial e de frutas tropicais voltados à exportação 

(AZEVEDO, 2003). Entre os pólos fruticultores dessa região destacam-se: os de Juazeiro 

(BA) e de Petrolina (PE), considerado o maior pólo agroexportador do Brasil e o pólo de 

Desenvolvimento Integrado Açu/Mossoró (RN).  
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Esses exemplos de localização agrícola-frutícola definem também uma especialização 

e uma integração regional em termos de produção agrícola e definem redes de exportação de 

frutas no país, mostrando assim que,  

 

A fruticultura é, na atualidade, um dos segmentos mais dinâmicos e 
competitivos do setor agrícola. No Nordeste, foi incluída no item renda 
proveniente da moderna agricultura de exportação, no cálculo do PIB da 
região. Alguns dos produtos vêm experimentando significativo crescimento 
em suas exportações, dentre eles uva, manga, melão e abacaxi, além de 
sucos processados e castanhas de caju, que também já representam 
considerável parcela das exportações nos estados do Ceará, Rio Grande do 
Norte e Paraíba. Tais produtos sobressaem por sua potencialidade produtiva 
na região e pelo incremento do seu consumo nos mercados internacionais 
(CAVALCANTI, 1997, p.10). 

 

A produção desse segmento se volta com maior intensidade na forma in natura para o 

mercado, devido aos novos valores culturais, ao envelhecimento da população que busca por 

produtos mais saudáveis e a preocupação com a qualidade de vida. Tais fatos incentivam a 

análise do valor nutricional dos produtos consumidos, de novas potencialidades de consumo 

com exploração de novos mercados e da busca por maior retorno financeiro, além de outros 

fatores. 

Nos últimos anos também se observou um aumento desses produtos na forma 

processada, com a compra do excedente in natura a preços mais baixos ou mesmo com a 

efetivação de contratos de integração produtor-indústria. Esse processamento tem sido 

estimulado devido à melhoria da qualidade dos produtos ofertados, da inserção das mulheres 

no mercado de trabalho e da nova realidade sócio-cultural, na qual pessoas têm optado por 

morar sozinhas e contribuído para mudanças no mercado alimentício, simplificando a 

aquisição e conservação desses alimentos. 

No estado de Sergipe, a produção frutícola comercial encontra-se localizada no centro 

sul, com a laranja e no litoral, com o coco-da-baía verde. Contudo, o estado ainda apresenta 

outras frutas em unidades familiares, como abacaxi, banana, melancia, entre outras, com uma 

produção estimada em 1 milhão de tonelada21, em 2006 (IBGE). 

Todavia, a produção de frutas de Sergipe é menor que a demanda, sendo necessária a 

importação de outros estados e regiões do país. Segundo a EMDAGRO (2007), o CEASA de 

Aracaju comercializou no ano de 2007, 21.951,73 toneladas em frutas que representaram 

aproximadamente 82% do total de hortifrutigranjeiros, destacando-se entre as frutas 

                                                   
21 Por esse valor, não se considerou a cana-de-açúcar, cuja produção foi de 1.924.975 toneladas e a produção de coco-
da-baía, que contabilizou produção de 97.190 mil frutos (IBGE/SIDRA, 2006.). 
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importadas, a banana e a maçã nacional e entre as exportadas, a laranja e o coco-da-baía 

verde.  

Seguindo a pouca aptidão do estado, o município de Itabaiana também não apresenta 

vocação frutícola. Essa localidade produz apenas 7.195 toneladas de frutas que se distribuem 

entre banana (12,33%), laranja (5,62%), manga (25,35%), maracujá (1,33%) e melancia 

(53,45%), além de 144 mil frutos de coco-da-baía (IBGE, 2006).  

Por esses dados verifica-se que em Sergipe e mais precisamente em Itabaiana, não há 

práticas frutícolas voltadas ao atendimento da demanda mercadológica. Tudo o que é 

produzido desse grupo, em Itabaiana, é consumido e por vezes comercializado localmente, 

com rara exceção da melancia, que apresenta alcance espacial dentro do estado de Sergipe, 

atendendo a demanda dos municípios agrestinos e de Aracaju. Portanto, o município não 

exporta frutas in natura produzidas em seus solos, mas frutas advindas de outras regiões, a 

exemplo da castanha de caju que passa por beneficiamento nesse município. 

 

 

4.2.1. Fluxos de Importação 

 

O município de Itabaiana promove a importação de várias frutas, entre as mais 

importantes, pela quantidade e demanda, estão: a maçã e a uva.  

 

 

A) Maçã 

 

A maçã, pertence ao gênero Malus, da família das rosáceas, com cerca de 25 espécies 

e milhares de variedades, é a fruta mais cultivada em todo o mundo. Suas variedades 

comerciais agrupam-se em três tipos, conforme a destinação da fruta: produção de bebidas 

fermentadas como a cidra, uso culinário e consumo in natura. 

Sua produção está associada ao cultivo da macieira, planta nativa da Europa e da Ásia. 

No Brasil, só por volta de 1960, no estado de Santa Catarina, é que a maçã começou a ser 

produzida em escala comercial. Segundo a FAO (2009), o Brasil ocupava o décimo primeiro 

lugar na produção mundial, com 1.094 mil toneladas que representava 1,70% da produção 

total.  

Dados do IBGE (2006) mostram que o país produziu 836.019 toneladas de maças, 

cujos maiores produtores foram os estados de Santa Catarina, com 496.665 toneladas e o Rio 
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Grande do Sul, com 328.091 toneladas. Esses dois estados concentram juntamente ao 

Paraná (28.175 toneladas) na região Sul, 99,56% da produção brasileira22. Isso é justificado 

por ser a maçã uma cultura típica de clima temperado. Assim, no Brasil a região sul é a mais 

propícia para a germinação, em decorrência das baixas temperaturas, iguais ou abaixo de 7º C, 

ocorridas durante 700-800 horas/anuais. 

O mercado da maçã tem utilizado técnicas de nutrição para as frutas a fim de aumentar 

a longevidade do fruto. A isso se agregam os cuidados no processo de colheita e pós-colheita 

que passaram a contar, segundo Santana (2005, p.149-150), “[...] com modernos sistemas de 

informações que indicam o momento ideal para a colheita” e com os sistemas de refrigeração 

que durante a fase de armazenagem, eleva a vida útil e expande o alcance espacial da 

comercialização desse produto.  

Em Sergipe, durante a década de 1990, a comercialização da maçã era controlada por 

intermediários locais no CEASA/Aracaju e por um importador argentino que mantinha 

estabelecimentos nas centrais de Aracaju, Recife e Fortaleza. Todavia, a atuação desses 

agentes e suas unidades produtivas faliram dando lugar a outros. Nesse período o alcance 

espacial da comercialização importada por Sergipe se estendia até o estado de Alagoas. 

No atual momento, o principal intermediário atacadista de maçã com atuação em 

Sergipe está localizado no Mercado de Hortifrutigranjeiros de Itabaiana. Esse comerciante 

movimenta cerca de 120 toneladas de maçã nacional mensalmente (Figura 57). A 

comercialização da maçã tem sua cadeia produtiva iniciada em Santa Catarina, junto aos 

familiares desse intermediário que mantém pomares nesse estado e no Rio Grande do Sul 

(Figura 58). A família atua nas diversas fases dessa cadeia, desde a produção até o comércio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
22 Os outros 0,44% da produção de maçã distribuem-se entre os estados de São Paulo (2.080 t.), de Minas Gerais 
(1.619 t.) e Bahia (15 t.). 



 

 

170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 57. Comercialização de Maçã em Itabaiana/SE.  
Fonte: Trabalho de campo, out./2009. 
Foto: Diana Mendonça de Carvalho, 2009. 
 
 

 
Figura 58 – Itabaiana: Fluxo de importação de maçã.  
Fonte: Pesquisa de Campo. Base Cartográfica IBGE (2005). 
Elaboração: Diana Mendonça de Carvalho, 2010. 

 

 

 Maçãs nacionais e comercialização atacadista de maçã (2009). 
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A comercialização dessa maçã tem atendido tanto feirantes de Itabaiana como de 

município circunvizinhos e outros feirantes e atacadista de Alagoas e do interior baiano, além 

de supermercados (Figura 59 e 60). 

A cadeia de comercialização da maça é mais simplificada quando analisada a partir 

desse único intermediário. Todavia, ele afirma que esse negócio tem deixado de ser lucrativo, 

pois tem sofrido concorrência da produção de maçãs da Bahia, no município de Ibicoara, 

região da Chapada Diamantina (BA) e do Pernambuco, em Gravatá, graças ao cruzamento das 

espécies Gala e Anna que originou a Eva (FRANCO, 2009). Tal espécie é um pouco mais 

ácida do que àquelas tradicionalmente produzidas no país, mas seu aspecto é igualmente 

atrativo aos consumidores, com grande vantagem comercial em virtude da sua precocidade.  

 

 
Figura 59 –Itabaiana: Fluxo de comercialização de maçã.  
Fonte: Pesquisa de Campo. Base Cartográfica IBGE (2005).  
Elaboração: Diana Mendonça de Carvalho, 2010. 
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Figura 60 – Itabaiana: Fluxo de Comercialização da maçã. 
Organização: Diana Mendonça de Carvalho, 2010. 

 

 

Deste modo, a produção de maçã não tem sido exclusiva da região sul do país, mas 

tem com o melhoramento genético e utilização de novas técnicas, ciência e informação, se 

expandido para novas regiões, nunca antes imaginadas, para a prática desses cultivos. 

Juntamente a produção de maçã, a empresa Bagisa, responsável pelos programas de produção 

de maçãs na região Nordeste do Brasil, tem promovido melhoramentos e expansão da área de 

produção de frutas, como: blueberry, caqui, framboesa, lichia e pêra (Op. Cit., 2009, p.03). 

Produtos os quais, já alcançaram o estado de Sergipe, embora com aceitação ainda limitada. 

 

 

B) Uva 

 

A uva é o fruto da videira e apresenta variedades que podem ser consumidas in natura 

como frutas de mesa; dissecadas, para a produção de passas; ou esmagadas, para a fabricação 
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de suco ou vinho. A videira apresenta cerca de sessenta espécies do gênero Vitis, da família 

das vitáceas. As espécies naturais são originárias das regiões temperadas do hemisfério norte. 

Segundo Mello (2007), a produção de uvas está concentrada nos países que compõem 

a União Européia, tendo 45% da área cultivada do planeta, 65% da produção mundial e 60% 

do mercado consumidor mundial, além de serem responsáveis pela exportação de 70% das 

uvas mundiais. Os países de maior destaque nessa produção são a França, Espanha e Itália, 

que apresenta cerca de 1,5 milhões de hectares dedicados à vinicultura. Nesse contexto o 

Brasil é o 21° país em área cultivada, 14° em produção, 24° em exportação de uvas. 

O Brasil cultiva uvas, cujas variedades se distinguem pela resistência aos fatores 

climáticos, principalmente, excesso de chuvas. Nos últimos anos essa produção tem crescido 

em função de: diversificação de variedades, expansão de infra-estrutura no armazenamento e 

distribuição, investimentos em tecnologia de produção e marketing para o produto 

(NETCOMEX, S/D).  E atualmente o país ocupa a sexta posição na produção de uvas de 

mesa.  

Em 2006, o país produziu 252.697 toneladas de uva de mesa e 576.195 toneladas de 

uva para a produção de vinho. A uva de mesa tem produção concentrada no Nordeste 

(42,1%), sendo os estados de Pernambuco (72.610 toneladas) e da Bahia (32.801) os maiores 

produtores. Enquanto a produção voltada para os vinhos se localizam basicamente no Sul do 

país, com produção de 566.272 toneladas (IBGE, 2006).  

Em Itabaiana é importadas mensalmente mais de 300 toneladas de uva, o que infere 

ser a comercialização atacadista de quase 4 mil toneladas ao ano (SAPMA, 2009). Esse 

produto é procedente principalmente, do pólo fruticultor Juazeiro e Petrolina, ou do Chile, 

através de intermediação até o estado do Paraná, e desse para Itabaiana/SE, através de um 

intermediário gaúcho, com estabelecimento neste município (Figura 61). 
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Figura 61- Itabaiana: Fluxo de importação da uva.  
Fonte: Pesquisa de Campo. Base Cartográfica IBGE (2005).  
Elaboração: Diana Mendonça de Carvalho, 2010. 

 

 

A aquisição do produto no pólo Juazeiro e Petrolina ocorre diretamente entre os 

produtores (empresa agrícola) e intermediários que através de caminhão próprio, obtém o 

produto e transporta-o para o Largo José do Prado Franco, as quintas e terças-feiras. Já em 

relação à intermediação da uva externa, ocorre que o atacadista atuante em Itabaiana adquire o 

produto junto a outros intermediários. Esse fato ocasiona seu encarecimento, tanto em relação 

ao número de pessoas envolvidas na comercialização, como em função do tipo de transporte 

utilizado para importar essa uva, em geral refrigerado a fim de reduzir sua degradação até o 

ponto de venda. 

Do fluxo de importação, o atacadista de Itabaiana promove a distribuição do produto 

para feirantes locais, de municípios circunvizinhos e de Aracaju, assim como para as redes de 

supermercados e também para outros atacadistas que operam nos municípios baianos de 

Coronel João Sá e Cícero Dantas (Figura 62). 
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Figura 62- Itabaiana: Fluxo de Comercialização da uva. 
Organização: Diana Mendonça de Carvalho, 2010. 

 

 

4.2.2. Fluxos de Exportação 

 

Em termos de exportação de frutas, o município de Itabaiana não apresenta nenhum 

tipo de cultura desse item que justifique o título de “exportador”. Entretanto, o município 

promove, como visto acima, a comercialização e exportação de frutas importadas para outros 

municípios sergipanos e para outros estados como, Bahia e Alagoas. Neste sentido, a 

importação e a exportação da castanha de caju demandam atenção especial no município de 

Itabaiana, uma vez que a produção interna in natura, é de apenas 4 toneladas (IBGE, 2006), 

mas o seu beneficiamento e comercialização movimentam cerca de 40 toneladas do produto in 

natura semanalmente (SECOM, 2007).  

Esse beneficiamento faz do município de Itabaiana,  

 
[...] o principal núcleo de beneficiamento da castanha de caju. Atividade que 
não está necessariamente vinculada à agricultura familiar, mas que utiliza 
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intensivamente a força de trabalho de base familiar, localizada em alguns 
dos seus povoados (CARVALHO; et. al., 2009, p.06). 

 

 

A) Castanha de Caju  

 

A Castanha de caju é o fruto do cajueiro, denominado cientificamente de Anacardium 

Occidentale. O caju é composto por casca, película e amêndoa e encontra-se disseminado em 

todo o território brasileiro, ocupando, na região Nordeste, uma área de aproximadamente 700 

mil hectares, onde se colhe aproximadamente 168.443 toneladas de castanha de caju in natura 

(IBGE, 2006). 

A atividade de beneficiamento da castanha de caju ocorre na porção sudoeste do 

município de Itabaiana, basicamente em três povoados, Carrilho, Dendezeiro e Lagoa do 

Forno (Figura 63). Esses se destacam por apresentarem o maior volume de beneficiamento do 

produto e por se diferenciarem dos demais povoados do município em função de não 

desenvolver atividades voltadas exclusivamente à agricultura familiar. 

 

 
Figura 63 – Itabaiana: Povoados beneficiadores de castanha de caju.  
Fonte: Base Cartográfica SEPLANTEC (2004). 
Elaboração: Diana Mendonça de Carvalho, 2010. 
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O beneficiamento da castanha de caju em Itabaiana envolve as etapas de torrefação da 

castanha in natura, quebra, despeliculagem, limpeza, classificação, pesagem e o ensacamento 

da amêndoa beneficiada. Seu beneficiamento é artesanal e realizado quase sempre no fundo 

ou ao lado da residência da família, com uso de instrumentos rústicos de trabalho 

(CARVALHO, et. al., p.54).  

Nesses três povoados são beneficiados por dia, aproximadamente 42 sacos de castanha 

in natura, que resultam em uma produção de 503,5kg da amêndoa processada. Considerando 

que os beneficiadores trabalham em média quatro dias por semana, produz-se mensalmente 

cerca de 8 toneladas da castanha de caju beneficiada, sendo os meses de dezembro, novembro 

e outubro, os de maior dedicação à atividade devido à maior demanda (Op. Cit.). 

A cadeia de comercialização da castanha de caju é iniciada com a produção e 

“catação” em diversos estados do Nordeste, sendo  comum a aquisição do fruto em Picos (PI), 

Ribeira  do  Pombal  e  Cipó (BA)  e  em Sergipe,  nas  feiras  dos  municípios  de Itabaiana, 

Macambira,  Maruim, Capela, Nossa Senhora das Dores e Ribeirópolis (Figura 64).  

 

 
Figura 64. Itabaiana: Importação de Castanha de caju.  
Fonte: Base Cartográfica do IBGE (2005).  
Elaboração: Diana Mendonça de Carvalho, 2010. 
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Posteriormente, a atuação do intermediário ocorre com o transporte do produto, 

secagem da castanha e distribuição para beneficiamento. A castanha in natura entregue ao 

beneficiador acontece mediante acordo verbal com o estabelecimento de prazos pelo 

intermediário. Além disso, ocorre dos beneficiadores comprarem a castanha junto a esses 

intermediários, ou ainda da aquisição em estabelecimentos na sede do município. 

Após o beneficiamento desse fruto, a cadeia de comercialização é segmentada para os 

mercados atacadista e varejista (Figura 65). O mercado atacadista é dominado pelo próprio 

fornecedor da matéria-prima ao beneficiador da amêndoa, ou seja, pelo atravessador que ao 

pagar pelo trabalho, seja na forma de moeda corrente ou moeda-castanha, faz a distribuição 

do produto para mercados do sul e sudeste do país. Enquanto o mercado varejista é dominado,  

 
“[...] pelos próprios beneficiadores da castanha. Esses beneficiadores, mais 
precisamente alguns deles, se deslocam para diversos municípios de Sergipe 
e de outros estados, principalmente para centros urbanos como Aracaju, 
Salvador e Maceió, onde vendem o produto em feiras, praias ou sorveterias 
(Op. Cit., p.41). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 65- Itabaiana: Cadeia de Comercialização da castanha de caju beneficiada. 
Elaboração: Diana Mendonça de Carvalho, 2010. 

 

Produtor de Castanha 

 

Intermediário de 
Itabaiana 

Intermediários 

Comercialização nas 
feiras de Sergipe 

Supermercados e 
outros 
estabelecimentos 

Consumidor 

Beneficiadores 

Supermercados e 
outros 
estabelecimentos 

Feirantes 

Comercialização 
atacadista na Bahia e no 
Piauí. 

Intermediário de 
Itabaiana 

Beneficiadores de 
Itabaiana- Povoados 

Venda 
em 
feiras 

Venda para 
outros Estados 

Atacadistas 

Mercados do Sul e 
Sudeste do Brasil 

Ambulantes 

178 



 

 

179 

 

Todavia, a distribuição de castanha pelos próprios beneficiadores, familiares ou 

mesmo pelos intermediários tem se expandido na região Sudeste, principalmente em algumas 

cidades dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, a exemplo das suas capitais e das cidades 

litorâneas como Guarujá e Santos; na região Centro-Oeste, a distribuição é concentrada no 

Distrito Federal; e na região Sul, nos seus três estados. Além desses destinos, a castanha 

beneficiada em Itabaiana, por vezes, é distribuída para outros países, como Argentina e 

Paraguai (Figura 66). 

 

 
Figura 66- Itabaiana: Exportação de Castanha de Caju Beneficiada.  
Fonte: Base Cartográfica do IBGE (2005). 
Elaboração: Diana Mendonça de Carvalho, 2010. 

 

 

Logo, verifica-se que a cadeia de comercialização da castanha de caju é uma das mais 

complexas existentes em Itabaiana, pois tem em todas as suas etapas a figura do intermediário 

sempre presente e com função bem definida. Apesar de ser importada in natura, a castanha de 
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caju é também um produto que, na forma beneficiada, é distribuída por Itabaiana para 

diversos mercados nacionais e quiçá internacionais.  

 

 

4.3 GRANJEIROS 

 

Quanto ao grupo dos granjeiros, o mesmo se incluí nas práticas da avicultura, 

introduzida no Brasil pelos portugueses no início do século XX. A primeira granja criada foi a 

Mandi que introduziu técnicas modernas de produção e incentivou a criação de frangos com o 

fornecimento de famosas quinas (quatro galinhas e um galo) para o comércio tradicional.  

A introdução desse segmento como atividade econômico-industrial ocorreu no final de 

1950, com a instalação de equipamentos para a diminuição dos impactos das mudanças 

climáticas, ao mesmo tempo em que,  

 

[...] o Instituto Biológico de São Paulo, entre outros, começou a ter [...] 
intensa atuação no sentido da melhoria no combate às doenças e do controle 
sanitário em geral, juntamente com o surgimento das primeiras associações 
de avicultores e cooperativas (CORADINI; et al, 2008, p.07). 

 

Além disso, mudanças na estrutura produtiva de aves vinham sendo assistidas desde a 

década de 1960, através de uma integração vertical das operações em torno de empresas 

particulares visando controlar o mercado para determinado produto. Neste processo as 

operações eram realizadas de forma integrada, por meio de incubadeiras, que forneciam 

pintos de um dia, alimentando e regulando a produção por meio de contratos, compra e 

colaboração do produto no mercado (STEELE, 1971, p.54). 

Entretanto, a avicultura brasileira só terá impulso na década de 1970, em função da 

transferência de tecnologia e da implantação dos “galpões de mil frangos” (MONTEIRO, 

1999, p.12). Tal estrutura foi estabelecida no país com a instalação de nove filiais norte 

americanas que traziam linhagens, tornadas matrizes no país. O desenvolvimento da 

avicultura se deve também a reorganização produtiva da carne brasileira que colocou os 

estados de Santa Catarina e Mato Grosso como maiores produtores de frangos. 

A interiorização produtiva de matrizes de aves nacionais acarretou, segundo 

CORADINI et al (2008), a normatização desse segmento produtivo no ano de 1965, quando o 

Decreto nº 55.381,  
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[...] veio disciplinar a importação de avós e aves para reprodução no Brasil. 
A partir de tal decreto, deixou-se de importar matrizes, que passaram a ser 
produzidas internamente e, em conseqüência, o setor avícola especializou-se 
em granjas de aves "avós", de matrizes e de produção final (Op. Cit., p.08). 

 

A importação de matrizes fez com que em 1980, o Brasil contasse com 35 linhagens 

diferentes de aves, sendo três brasileiras e trinta e duas estrangeiras, provenientes dos Estados 

Unidos, do Japão, do Canadá, da Holanda, da Inglaterra e de Israel (Op. Cit., p. 8). 

O desenvolvimento de pesquisas e de produção tecnológicas ligadas ao segmento de 

avicultura como o controle genético das aves, a importação de matrizes, a produção de

insumos veterinários, a tecnologia de manejo e de organização da produção mostram que o 

Brasil ainda é dependente das tecnologias externas. Todavia, a ação do Estado e das empresas 

integrantes desse segmento tem avançado em termos de assistência técnica, analisando a 

adaptação de novas tecnologias e a eficiência do setor em termos de sanidade, nutrição, 

manejo e comercialização de aves. Essa ação vem sendo sentida desde 1980, quando por 

solicitação do setor avícola industrial, 

 

[...] a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) iniciou um 
Programa de Pesquisa Avícola após simpósio de três dias com representantes 
de entidades associativas e instituições de ensino superior e de órgãos das 
secretarias de agricultura dos principais Estados produtores (Op. Cit., p.17). 

 

As tentativas e inovações empreendidas no desenvolvimento do setor avícola nacional 

contribuíram para o Brasil se tornar, no início do século XXI, grande produtor e exportador de 

frangos. Segundo a Embrapa Meio Norte (2007), no ano de 2004, os maiores exportadores de 

frangos em termos de produção eram, o Brasil com 3.040 toneladas, seguidos dos Estados 

Unidos (2.538 t.), da União Européia (780 t.), da Tailândia (400 t.) e da China (360 t.). 

No ano de 2007, a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frango 

(ABEF) divulgou que esse produto era o terceiro na pauta de exportação do agronegócio 

nacional. Além disso, sua produção representou 45% da participação no mercado mundial, 

com a exportação de 3,3 milhões de toneladas, direcionada para 150 países, cujos maiores 

parceiros comerciais foram Oriente Médio, com o consumo de 984 mil toneladas; Ásia, com 

810 mil toneladas; União Européia, com 561 mil toneladas, entre outros.  

O estado de Sergipe, em 2006, apresentou 34.780 estabelecimentos agropecuários com 

aves (IBGE, 2006). Desses, 999 estavam localizados no município de Itabaiana/SE. Em 

termos de produção, o estado produziu 5.350.541 aves que se distribuíam entre galos, frangos, 

frangas, pintos e galinhas. O município de Itabaiana produziu 4,5% da produção sergipana, 
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perfazendo o sétimo município do estado em produção, atrás de São Cristóvão, cuja produção 

foi de 569.500 unidades, Areia Branca (427.969 unidades), Itaporanga D’Ajuda (349.222 

unidades), Lagarto (278.703 unidades), Maruim (272.615 unidades) e Aquidabã (252.085 

unidades).  

Em termos de comercialização, o CEASA de Aracaju comercializou no ano de 2007, 

entre aves abatidas (110,563 toneladas) e vivas (51,128 toneladas) o equivalente a 0,55% de 

tudo que fora comercializado nesse espaço (EMDAGRO, 2007). 

Quanto à produção de ovos, o Brasil foi o sétimo produtor mundial, com cerca de 

1.749,8 milhões/toneladas de ovos por ano (Embrapa Meio Norte, 2007). Antes do Brasil 

teriam destaque nessa produção a China (28.645,3 milhões/toneladas), os Estados Unidos 

(5,329,6 milhões/toneladas), a Índia (2.539milhões/toneladas), o Japão (2.482,6 

milhões/toneladas), o México (2.276,9 milhões/toneladas) e a Rússia (2.080,4 

milhões/toneladas).  

O Brasil exportou 18.741 mil dólares em ovos, segundo dados do Ministério da 

Agricultura, sendo que os países ou grupos de países que mais importaram foram: União 

Européia (1.908 US$ mil), Paraguai (1264 US$ mil), Uruguai (654 US$ mil) e Argentina (64 

US$ mil). No ano de 2006, o estado de Sergipe produziu 21.935 dúzias de ovos, dos quais, 

apenas 210 foram produzidos em Itabaiana (IBGE, 2006).  

O CEASA de Aracaju, no ano de 2007, comercializou o equivalente a 2,5% do total 

(29.137,91 toneladas), distribuídos entre 257,758 toneladas de ovos vermelhos e 315,256 de 

ovos brancos. 

 

 

4.3.1 Importação e exportação de Frangos  

 

No município de Itabaiana a comercialização de frangos ocorre tanto na forma abatida 

quanto vivos, no Largo Santo Antônio e José do Prado Franco e em alguns estabelecimentos 

comerciais situados nos bairros da cidade. Esses frangos têm sua linhagem importada do 

estado de Pernambuco, Alagoas, Bahia, São Paulo e Goiás e de outros municípios sergipanos, 

como Maruim (Figura 67). 

Um dos intermediários desse setor afirmou que costuma adquirir pintos de um dia em 

incubadoras nos municípios de Maruim (SE), Pau D’Alho e São Bento do Una (PE). Esse 

atacadista busca obedecer ao regimento da GTA, isto é, da Guia de Trânsito Animal e 

promove a engorda e tratamento dos frangos antes de sua comercialização que se destina a 
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atender a demanda dos mercados de Itabaiana, Campo do Brito, Pinhão, Frei Paulo, Carira e 

Nossa Senhora da Glória.  

 

 
Figura 67. Itabaiana: Importação de Frangos.  
Fonte: Base Cartográfica do IBGE (2005).  
Elaboração: Diana Mendonça de Carvalho, 2010. 

 

 

Assim, a cadeia de comercialização dos frangos é relativamente simples, pois 

perpassando a aquisição dos pintos de um dia, o próprio intermediário promove a engorda, 

por vezes em abatedouros próprios, o abatimento e depois a distribuição para pontos de 

comercialização locais e regionais, ou ainda a comercialização dos frangos vivos para 

feirantes e pontos de distribuição junto aos consumidores (Figura 68). 

A comercialização desse produto, na forma in natura é mínima nas redes de 

supermercado da cidade, uma vez que se prioriza o produto processado. Com isso, a 

comercialização de frangos vivos é realizada em pequenos estabelecimentos urbanos que 

mantém contato direto com o consumidor. Essa forma de negociação é feita principalmente 

por varejistas em família.  
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Figura 68. Itabaiana: Cadeia de Comercialização dos Frangos. 
Elaboração: Diana Mendonça de Carvalho, 2010. 
 

 

4.3.2 Importação e exportação de ovos 

 

No município de Itabaiana a comercialização de ovos ocorre tanto em granjas, em 

pequenos estabelecimentos comerciais e em bancas de feira, nos espaços que comercializam 

frangos no Largo José do Prado Franco, quanto em supermercados e em panificadoras. 

Todavia, esse é um comércio que não se restringe à Itabaiana, pois considerável percentual do 

que é comercializado e consumido nesse espaço e em municípios circunvizinhos advém de 

outros estados, por ação de representantes de empresas produtoras ou por ação de 

intermediários locais. 

A produção no município é pequena, havendo a necessidade de importação de outros 

municípios sergipanos, como Areia Branca e São Cristóvão, além de Montes Claros (MG)23 e  

de Arapiraca (AL).  

A compra de ovos proveniente de Areia Branca (SE) e de Arapiraca (AL) conta com 

representantes da empresa local para realizar a comercialização e distribuição da sua produção 

junto aos varejistas de Itabaiana. Enquanto a aquisição do produto em Montes Claros (MG) e 

                                                   
23 Esse comércio é controlado pela Somai Nordeste S/A. Tal empresa apresenta uma produção acima de 1.400.000 (um 
milhão e quatrocentos mil) ovos por dia destinados ao consumo. 
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em São Cristóvão (SE), comumente ocorre por ação dos intermediários de Itabaiana junto às 

empresas produtoras, sendo os principais responsáveis pelo transporte do produto e por sua 

distribuição para comerciantes locais e supermercados dos municípios de Campo do Brito, 

Ribeiropólis, Moita Bonita, Malhador, Frei Paulo e Carira, além de intermediarem para 

Aracaju e municípios baianos como, Coronel João Sá e Cícero Dantas (Figura 69). 

Consequentemente, a cadeia de comercialização do ovo é simplificada, mesmo com a ação do 

intermediário, podendo ser definida por produtor-varejista-consumidor ou por produtor-

intermediário-varejista-consumidor.  

   

 
Figura 69 – Itabaiana: Exportação de ovo.  
Fonte: Base Cartográfica do IBGE (2005).  
Elaboração: Diana Mendonça de Carvalho, 2010. 

 

 

Por tudo isso, o município de Itabaiana é um elo de comercialização em termos de 

hortifrutigranjeiros, produzindo e intermediando produtos estaduais, regionais, nacionais e 

internacionais, tanto na forma atacadista quanto varejista, para vários municípios sergipanos, 

baianos e alagoanos, principalmente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O município de Itabaiana é o maior centro atacadista de distribuição de 

hortifrutigranjeiro no Estado de Sergipe. Na rede urbana de Sergipe, esse município exerce a 

função de nó de comercialização agrícola. Essa comercialização ocorre durante toda a 

semana, mas se apresenta mais intensa as terças e quintas-feiras, quando as práticas se 

expandem por aproximadamente 10 km² do centro econômico da cidade, entre os largos José 

do Prado Franco, Largo Santo Antônio e ruas adjacentes ao Mercado de hortifrutigranjeiros, 

em função da atuação dos intermediários-atacadistas. 

Além disso, Itabaiana tem se destacado em termos de produção e comercialização, 

principalmente no que se refere a folhagens e batata-doce. O primeiro, com produção de 

alface, cebolinha e coentro, entre outros, que tem sua comercialização direcionada aos 

mercados varejistas e atacadistas do estado de Sergipe e de alguns municípios do sertão 

baiano (Coronel João Já, Paripiranga, Juazeiro, Geremoabo, Ribeira do Pombal, etc.) e 

alagoanos (Arapiraca, Delmiro Gouvêa, etc.). O segundo apresenta alcances nacionais e 

internacionais, sendo direcionada para os mercados do Sul do país e para Argentina e França. 

Ainda há destaque para a importação de produtos como: maçã, uva, legumes e castanha de 

caju. Esse último, mesmo sendo importado in natura, é exportado por Itabaiana na forma 

beneficiada para vários estados do país, principalmente os do Sudeste e Sul, comercializados 

também para a Argentina e para o Paraguai.  

Os fluxos ocasionados por esses produtos agrícolas estimulam para o enlace da relação 

campo-cidade nacional, regional e principalmente local, ao mesmo tempo em que cooperaram 

para alavancar rendas que passaram a compor a economia urbana e municipal. 

Além da produção, outras características contribuem para que Itabaiana seja referência 

na produção e na comercialização de hortifrutigranjeiros, tais como: as características 

naturais, propiciadas pela disponibilidade de água, solos e clima que incentivam as práticas 

agrícolas; o processo histórico de minifundização ocorrido no município, onde predominam 

uma atividade agrícola mercantil estruturada em pequenos estabelecimentos com mão-de-obra 

familiar e com cultivos diversificados. Ainda nesse processo, acrescenta-se algumas políticas 

públicas, como a implantação do Açude da Macela e dos Perímetros irrigados, Jacarecica I e 

Ribeira, além do incentivo atual para a agricultura de sequeiro, com irrigação sustentada por 

poços tubulares. Tais fatos contribuem para a promoção de alterações no município, sentidas 

no modo de produzir que passou a direcionar uma especialização e transformou o agricultor-
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camponês em produtores (agricultores familiares), integrados à lógica de mercado cada vez 

mais servido do processo técnico da produção e dos insumos industriais.  

Por conseguinte, verificou-se uma maior exigência por especificação das áreas de 

produção, por incremento de novas formas de produzir hortaliças e por uma maior 

diversificação dos espaços para comercialização. Entre as formas de produzir destacam-se: a 

hidropônica e a orgânica, sendo a primeira produzida por empresa agrícola de Itabaiana e a 

segunda, controlada por associados da ASPOAGRE (Itabaiana e Malhador). Essa 

especialização produtiva considerada a origem, as formas de cultivo e a qualidade dos 

produtos, vêm responder as exigências de mercado por gêneros que simbolizem mais saúde, 

vitalidade e coerência alimentar, uma vez que o consumidor cada vez mais tem exigido 

produtos de boa qualidade e de boa procedência.  

Apesar de ser marcante a tradição do setor de produção agrícola em Itabaiana, esse já 

não é economicamente significativo para o município que agora tem nos segmentos de 

comércio e de serviço seus maiores valores agregado. Contudo, esses segmentos também são 

complementados com a atividade agrícola, uma vez que Itabaiana se especializa como área de 

comercialização desses produtos. Tal fato é favorecido pela sua localização, no centro 

geográfico do estado, que possibilita maior interligação do município com todas as regiões do 

estado e estados circunvizinhos; e pelo crescimento sócio-cultural verificado em termos 

populacionais urbanos e nas principais manifestações festivas do município que retomam a 

ênfase rural, respectivamente através da migração pendular e das “homenagens” prestadas aos 

agricultores.  

Essas condições definem a existência de diversas cadeias produtivas entre os 

hortifrutigranjeiros, tanto entre aqueles produzidos em Itabaiana, quanto entre os importados e 

comercializados nessa cidade. Essa cadeia atualmente pode ser compreendida por: 

1-Fornecedores de insumos caracterizados em Itabaiana por manterem pequenos 

estabelecimentos localizados no centro comercial da cidade e que comercializam sementes, 

fertilizantes, defensivos, herbicidas, entre outros. Esses produtos são essenciais para a 

viabilização da lavoura e se inserem na cadeia de produção.  

2- Agricultor  que é trabalhador familiar e ator social responsável pelo repasse da sua 

produção para outros atores integrantes dessa cadeia. A cadeia pode ser simplificada quando 

há o repasse diretamente para o consumidor, tal qual acontece com alguns produtores do 

Açude da Macela que comercializa sua produção diretamente na feira da cidade; ou 

expandida, quando necessita de outros agentes para intermediar o escoamento e a 

comercialização dos produtos. 
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3- Intermediários, enquanto responsáveis pela aquisição, distribuição e 

comercialização dos produtos são visualizados nos atacadistas que atuam na negociação de 

hortaliças e frutas no Mercado de Hortifrutigranjeiros e no Largo José do Prado 

Franco. Eles são considerados um entrave na comercialização pelo número de articulações 

que definem na comercialização de um único produto, em função da conseqüente elevação 

dos preços desses gêneros. 

4- Varejistas que apresentam ação local, atuantes na comercialização direta com o 

consumidor final, subdivididos entre os feirantes e os supermercados.  

Os primeiros, de importância histórica para o crescimento comercial de Itabaiana, 

ocupam aos sábados e quartas-feiras dois largos comerciais e o Mercado local com a 

comercialização de variados itens. Entre os feirantes que comercializam hortifrutigranjeiros se 

observou a constituição de itinerários cíclicos e a formação de anéis de mercado. Eles se 

deslocam e mantém pontos definidos de comercialização conforme os dias de feira e os dias 

de abastecimentos. Esses costumam trabalhar principalmente no domingo e na segunda-feira, 

na quarta-feira, e da sexta-feira ao sábado, em municípios sergipanos e baianos, sendo as 

terças e quintas-feiras destinadas ao seu abastecimento que normalmente acontece 

consorciado com os dois dias de maior movimento do mercado atacadista de Itabaiana.  

O segundo é controlado pela rede de Supermercado G.Barbosa que mantém uma loja 

em Itabaiana, e pela família Peixoto que mantém três lojas. Esses quatro supermercados 

comercializam frutas, verduras, raízes e granjeiros, tanto na forma in natura quanto semi-

processada, sendo seu abastecimento realizado a partir de negociações junto ao atacadista do 

Mercado de Itabaiana. A comercialização diária de tais itens responde a demanda do mercado 

consumidor local e de municípios circunvizinhos à Itabaiana, em virtude da facilidade de 

aquisição, dos preços e das necessidades individuais. Todavia, os dois setores têm convivido 

sem grandes impactos concorrenciais.  

A feira, tanto em escala local quanto microrregional, ainda permanece com forte 

atuação na comercialização de hortifrutigranjeiros, pois continua sendo a base de muitos 

alimentos consumidos pelas famílias. As redes de supermercado funcionam como 

complementares na oferta desses produtos durante os dias da semana em que não há feira. 

Além disso, a feira de Itabaiana apresenta periodicidade em termos de qualidade e de preço 

durante o dia, fato que favorece a comercialização e à aquisição dos mesmos por todas as 

classes sociais. Enquanto os supermercados mantêm preços quase sempre fixos para o mesmo 

produto (com ou sem qualidade).  
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5- Consumidor final que é o último ator no canal da comercialização. Em Itabaiana 

costuma atuar na aquisição dos hortifrutigranjeiros em vários âmbitos da cadeia produtiva, 

adquirindo-os com o produtor, com os atacadistas, mas principalmente com feirantes e 

supermercadistas. Essa comercialização atende à demanda de um mercado local amplo, 

constituído de atores provenientes dos segmentos urbanos e rurais, de municípios 

circunvizinhos e dos mais longínquos que vem a Itabaiana em busca de algum serviço ou 

mercadoria e acabam comprando esses produtos em virtude dos preços e da qualidade.   

A constituição dessa cadeia e sua manutenção têm contribuído para que a cidade de 

Itabaiana se mantenha como o maior centro de comercialização e de fluidez do estado, sendo 

responsável em grande parte, pela logística e transporte das mercadorias agrícolas, tanto em 

relação aos produzidos no município como em relação aos importados e exportados. Há 

produtos intermediados por atacadistas de Itabaiana que não chegam nem a entrar na cidade, 

pois já têm mercados certos, acordados pelo atacadista e pelo intermediário regional que fará 

a distribuição dos produtos adquiridos junto ao atacadista de Itabaiana, para feirantes e 

supermercados de outros municípios sergipanos, baianos e alagoanos. Deste modo, o alcance 

espacial dos produtos comercializados em Itabaiana, por si só já explica a dinâmica do 

comércio de hortifrutigranjeiros no município. 

Apesar dessa condição, o mercado de Itabaiana ainda apresenta alguns problemas a 

serem resolvidos, podendo-se citar: 1- A falta de utilização de equipamentos que possibilite a 

manutenção da qualidade do produto no processo de importação; 2- A necessidade de 

melhoria na qualidade do produto ofertado ao consumidor final; 3- Redução da escala de 

intermediação e a conseqüente diminuição de preços do agricultor ao consumidor final; 4- A 

insuficiência do apoio governamental para promover melhores conexões entre os atores 

envolvidos na cadeia produtiva e para o estabelecimento de novos espaços de comercialização 

e de escoamento dos produtos; 5- A ausência de estímulos e incentivos para o processamento 

e o semi-processamento dos produtos agrícolas pós-colheita, tanto em relação aos produzidos, 

quanto em relação aos importados e exportados, a fim de manter qualidade, preço e reduzir 

danos e perdas; e 6- Procurar aliviar o espaço de comercialização através da dinamização da 

logística dos produtos e desafogar a concentração de veículos no espaço de comercialização 

dos hortifrutigranjeiros.   

Alguns desses problemas têm sido refletidos e solucionados em partes. Em termos de 

produção, o semi-processamento tem sido realizado por duas empresas agrícolas de Itabaiana 

que atuam de modo individual e integrado aos sistemas de mercado. Quanto à ação do Estado 

e a busca por melhoria nos movimentos de caminhões no Largo José do Prado Franco e nas 



 

 

190 

laterais do Mercado de Hortifrutigranjeiros de Itabaiana, a Secretaria de Agricultura, Pecuária 

e Meio-Ambiente do Município de Itabaiana (SAPMA) tem empreendido a maximização do 

tempo de descarga dos veículos para duas horas, a fim de desobstruir o trânsito da área e 

possibilitar que a comercialização seja mais eficiente. 

Por tudo isso, observa-se que a cidade de Itabaiana é o maior mercado atacadista do 

estado de Sergipe, competindo, em termos de atração comercial, com os maiores mercados 

atacadistas do nordeste, a exemplo de Salvador, Recife e Juazeiro. O crescimento da 

comercialização agrícola nessa cidade tem fortalecido o comércio varejista informal e 

subsidiado a proliferação de extensas redes de distribuição de hortifrutigranjeiros e 

contribuído para melhorar a estruturação do espaço urbano. 

Com o escopo de melhorar a problemática nas articulações da cadeia produtiva e da 

comercialização agrícola e facilitar o trânsito na área central da cidade é necessária a 

edificação de um espaço que conjugue área ampla para carga e descarga e instalações para o 

armazenamento e a comercialização desses produtos, isto é, a construção de uma Central de 

Abastecimento (CEASA).  Tal fixo, além de contribuir para a movimentação de maior volume 

de comercialização, também ajudaria a dinamizar novos espaços econômicos na área urbana 

de Itabaiana. 

Assim, o ideal é estimular uma organização espacial unindo fatores de dispersão e de 

concentração que ocorram através de elementos externos e internos, como construções 

públicas, atração de capitais e regulamentação das relações de troca. Esses fatos 

possibilitariam o reconhecimento da cidade como um centro nodal, não só na comercialização 

de hortifrutigranjeiros, mas por outras atividades, como as urbanas integradas em redes. Tais 

redes se articulariam em função da situação geográfica, do consumo e manteriam papel 

importante na estruturação de fluxo nas escalas regionais, interligando centros maiores aos 

menores (SPOSITO BELTRÃO, 2007). Por conseqüência, essas redes redefinem sua 

importância na inter-relação entre as cidades, não apenas por padrões rígidos de hierarquia, 

mas por sua função intensa e complexa, uma vez que a organização em rede pressupõe um 

novo padrão de articulação entre os agentes e as atividades econômicas através de gestões de 

interdependências, a exemplo, de cadeias produtivas e de empresas que mantém o domínio da 

atividade e podem criar externalidades dinâmicas e cumulativas (SANTOS, 1989, p.55).  

Neste sentido, deve-se pensar em um novo paradigma de desenvolvimento para o 

espaço de Itabaiana, uma vez que, a atividade de comercialização de hortifrutigranjeiros tem 

contribuído para mudanças na estrutura sócio-econômica, espacial e cultural do município. 

Esse projeto deveria apresentar um caráter inicialmente endógeno, visando o local, de modo a 
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propiciar condições favoráveis para promover o desenvolvimento econômico do município, e 

transformá-lo em mercado ainda maior e, posteriormente, expandir essa especialização 

comercial para os municípios circunvizinhos, para assim, fundamentar um amplo mercado 

regional de comercialização de hortifrutigranjeiros.  
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APÊNDICE A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA   

Mestranda: Diana M. de Carvalho 
 
Ponto comercial: Mercado de Hortifrutigranjeiros Atacadista de Itabaiana 
 

Hortifrutigranjeiros Importados e Exportado por/de Itabaiana 
 

Sub Grupo 1 Aves  
Produto Compra Venda 
Frangos 
 
 

Brasília 
 
Maruim (SE) 
Pau D’Alho (PE) 
Compra cerca de 3.000 pintos 
de corte de um dia, a cada 15 
dias. 
São Bento do Una (PE) 
 
 

 
Vende para Itabaiana, Campo 
do Brito, Pinhão, Frei Paulo, 
Carira e Nossa Senhora da 
Glória (SE) 
  

Sub grupo 2 Ovos  
Ovos Branco Arapiraca, Monte Claros 

(MG) 
Municípios circunvizinhos à 
Itabaiana, Itabaiana, Nossa 
Senhora do Socorro, Aracaju, 
Coronel João Sá (BA), Cícero 
Dantas (BA) 

Ovos caipira Itabaiana e Areia Branca  Municípios circunvizinhos à 
Itabaiana, Itabaiana, Coronel 
João Sá (BA), Cícero Dantas 
(BA) 

Sub Grupo 3   
Abacate São Paulo Municípios circunvizinhos à 

Itabaiana e Itabaiana, 
Abacaxi Juazeiro(BA), Petrolina (PE), 

Sapé (PB), Floresta do 
Araguaia (PA) e Riachão do 
Dantas (SE). 
Paraíba 

Municípios circunvizinhos à 
Itabaiana, Itabaiana, Coronel 
João Sá (BA), Cícero Dantas 
(BA) 

Acerola Juazeiro e Petrolina  Feirantes de Itabaiana 
Banana Itabaiana 

Neópolis 
Feiras municipais 
circunvizinhas. 

Caju  Piauí; 
Neopólis 

Feirantes de Itabaiana 

Castanha de caju 
 
 

Pico (PI), Itabaiana, Ribeira 
do Pombal e Cícero Dantas 
(BA) 

Todos os estados 
Nordestinos, São Paulo e 
Santos (SP), Rio de Janeiro 
(RJ), Curitiba (PR), 
Florianópolis (RS) 

Coco seco Itabaiana, Neopólis, Estância 
e Bahia 

Municípios Circunvizinhos à 
Itabaiana e Itabaiana 

Coco verde Platô de Neópolis, Própria, Municípios Circunvizinhos à 
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Petrolândia (PE) Itabaiana e Itabaiana 
Goiaba  Juazeiro e Petrolina  Municípios circunvizinhos à 

Itabaiana, Itabaiana, Coronel 
João Sá (BA), Cícero Dantas 
(BA) 

Laranja/Laranja Lima  Rio Real (BA), Boquim Municípios circunvizinhos à 
Itabaiana, Itabaiana, Coronel 
João Sá (BA), Cícero Dantas 
(BA) 

Limão  Juazeiro e Petrolina, Neopólis Municípios circunvizinhos à 
Itabaiana, Itabaiana, Coronel 
João Sá (BA), Cícero Dantas 
(BA) 

Manga Juazeiro e Petrolina  Municípios circunvizinhos à 
Itabaiana, Itabaiana, Coronel 
João Sá (BA), Cícero Dantas 
(BA) 

Maracujá Juazeiro e Eunapólis (BA)  
Petrolina (Pe), Vitória (ES) e 
Neopólis (SE) 

Municípios circunvizinhos à 
Itabaiana, Itabaiana, Coronel 
João Sá (BA), Cícero Dantas 
(BA), Paripiranga (BA), 
Fátima (BA), Pão de Açúcar e 
Delmiro Golveia (AL). 

Mamão Juazeiro e Petrolina, 
Eunapólis (BA) 
Ita Bela (BA) 

Municípios circunvizinhos à 
Itabaiana, Itabaiana, Coronel 
João Sá (BA), Cícero Dantas 
(BA), Paripiranga (BA), 
Fátima (BA), Pão de Açúcar e 
Delmiro Gouveia (AL). 

Melancia Petrolina (PE) Municípios circunvizinhos à 
Itabaiana, Itabaiana, Aracaju 

Melão Juazeiro e Petrolina  Feirantes de Itabaiana 
Tangerina Juazeiro e Petrolina  

Belo Vale 
Municípios circunvizinhos à 
Itabaiana, Itabaiana, Coronel 
João Sá (BA), Cícero Dantas 
(BA) 

Uva Juazeiro e Petrolina  
Chile – Paraná 
 

Municípios circunvizinhos à 
Itabaiana, Itabaiana, Coronel 
João Sá (BA), Cícero Dantas 
(BA) 

Tamarindo Juazeiro, Petrolina e Casa 
Nova (BA) 

 

Maçã Vacaria e Caxias do Sul (RS) 
e Santa Catarina 

Bahia, Sergipe, Alagoas e 
Pernambuco 

Pera Pato Branco (PR) e 
CEAGESP (SP) 

Itabaiana, Petrolina, 
Paripiranga e Paulo Afonso 

Quiuí  Pato Branco (PR) e 
CEAGESP (SP) 

Itabaiana, Petrolina, 
Paripiranga e Paulo Afonso 

Ameixa Pato Branco (PR) e 
CEAGESP (SP)/ SC e BA- 
Chapada Diamantina 

Itabaiana, Petrolina, 
Paripiranga e Paulo Afonso 

Ameixa Seca Pato Branco (SP) e Argentina Itabaiana, Petrolina, 
Paripiranga e Paulo Afonso 

Uva passas Pato Branco (SP) e Argentina Itabaiana, Petrolina, 
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Paripiranga e Paulo Afonso 
Pêssego MG, RS e Nova Imigrante no 

ES. 
Itabaiana, Petrolina, 
Paripiranga e Paulo Afonso 

Morango Pato Branco (SP),  Argentina, 
ES e MG 

Itabaiana, Petrolina, 
Paripiranga e Paulo Afonso 

Tangerina Santo Antônio de Jesus (BA), 
Belo Vale (MG) e Barretos 
(SP) 

Municípios circunvizinhos à 
Itabaiana, Itabaiana, Coronel 
João Sá (BA), Cícero Dantas 
(BA), Paripiranga (BA), 
Fátima (BA), Pão de Açúcar e 
Delmiro Gouveia (AL). 

Sub grupo 4 Legumes e Verduras  
Abobora Coronel João Sá, Paripiranga 

(BA) 
Municípios circunvizinhos à 
Itabaiana, Itabaiana, Coronel 
João Sá (BA), Cícero Dantas 
(BA), Aracaju, Paulo Afonso 
e Salvador(BA), Delmiro 
Golveia (AL) 

Pimentão Itabaiana, Santa Maria de 
Jetibá(ES), 
Irece, Água Branca, João 
Dourado e SEABRA (BA) 
 

Todo Se/BA/AL. Intensidade: 
Municípios circunvizinhos à 
Itabaiana, Itabaiana, Coronel 
João Sá (BA), Cícero Dantas 
(BA), Arapiraca (AL) 

Tomate Irecê, Jacobina e Jequié, 
Seabra (BA), 
Cristalina-GO 
Camonci de São Félix (PE) 

Todo Se/BA/AL. 
Municípios circunvizinhos à 
Itabaiana, Itabaiana, Coronel 
João Sá (BA), Cícero Dantas 
(BA) 

Repolho Santa Maria de Jetibá e 
Vitória(ES), 
Manaus (AM), Mucugê e 
Paripiranga (BA) 

Todo Se/BA/AL. 

Couve Santa Maria de Jetibá e 
Vitória(ES) 

Todo Se/BA/AL. 

Chuchu Camonci de São Félix (PE) Todo Se/BA/AL. 
Abobrinha Vitória e Santa Maria de 

Jetibá(ES) 
Todo Se/BA/AL. 

Vagem Campinas (SP), Vitória e 
Cariacica (ES) e Itabaiana 
(SE) 

Todo Se/BA/AL. 

Acelga Vitória e Cariacica (ES) Todo Se/BA/AL. 
Sub grupo 5 Raízes Comestíveis e 

Derivados 
 

Alho regional Arapiraca, Goiás 
(Janeiro/Setembro) e Rio 
Grande do Sul 
(Outubro/Janeiro), 
China (comprado na 
CEAGESP-SP) e Argentina 

Municípios circunvizinhos à 
Itabaiana, Itabaiana, Coronel 
João Sá (BA), Cícero Dantas 
(BA), Tobias Barreto, 
Itabaianinha, Umbaúba, 
Conde (BA), Esplanada (BA), 
Crisopólis (BA), Paripiranga 
e Cajuitiba (BA) 

Amendoim Itabaiana Municípios circunvizinhos à 
Itabaiana, Itabaiana, Coronel 
João Sá (BA), Cícero Dantas 

213 



 

 

210 

(BA) 
Batata doce Moita Bonita, Itabaiana 

(Agrovila e Terra Vermelha, 
Pé do Veado, Caraíbas, 
Cajueiro, Cajaíba e 
Mangabeira), Malhador 

Municípios circunvizinhos à 
Itabaiana, Itabaiana, Coronel 
João Sá (BA), Cícero Dantas 
(BA), 
Paulo Afonso (BA), Aracaju, 
Todos os Estados do Nordeste 
e Rio Grande do Sul 

Batata inglesa Poços de Caldas, Mucungê 
(BA); 
Cristalina (GO) e Minas 
Gerais 

Todo Se/BA/AL. 
Municípios circunvizinhos à 
Itabaiana; Itabaiana, Coronel 
João Sá (BA), Cícero Dantas 
(BA) 

Beterraba Irecê (BA) Todo Se/BA/AL. 
Cebola Floresta, Cabrobó, Belém de 

São Francisco (PE) e Juazeiro 
(BA) 

Todo Se/BA/AL. 
Municípios circunvizinhos à 
Itabaiana, Itabaiana, Aracaju, 
Propriá, São Cristóvão, 
Carira, Coronel João Sá (BA), 
Cícero Dantas (BA), Paulo 
Afonso (BA), Esplanada 
(BA). 

Cenoura Irece (BA) Todo Se/BA/AL. 
Municípios circunvizinhos à 
Itabaiana, Itabaiana, Coronel 
João Sá (BA), Cícero Dantas 
(BA) 

Inhame Dez-Fev - Itabaiana;  
Fev-Maio- Paraíba; 
Jun-out-Cruz das Alma (BA)  
Out-dez - Rondônia 

rede de supermercados de 
Itabaiana; Glória, Estância, 
Campo do Brito, 
Ribeirópolis, Maceió (AL), 
Delmiro Gouveia (AL), Paulo 
Afonso(BA) e Santos (SP) 

Macaxeira Itabaiana (Zanguê, Agrovila, 
Pé do Veado, Terra 
Vermelha) 

Municípios circunvizinhos à 
Itabaiana, Itabaiana, Coronel 
João Sá (BA), Cícero Dantas 
(BA), 
Paulo Afonso (Ba), Aracaju 
(SE) 

Fonte: trabalho de campo (agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2009). 
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APÊNDICE B 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA   

Mestranda: Diana M. de Carvalho 
Entrevistado: ___________________________________________________________ 
Ponto comercial:_________________________________________________________ 

Produtos Orgânicos 
 

1º) O que é ASPOAGRE? Quando teve início? Em função de Que? E Como funciona? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________ 
 
2º) Quantos agricultores envolve? Quantos são de Itabaiana? E de quais povoados? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
3º) Quais são os produtos comercializados 
Produtos Procedência  Quantidade por semana 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
4º) Quais são os dias que os produtos chegam para serem comercializados? Adquire-os junto aos 
agricultores (  )sim  (  )não. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
5º) De onde procedem os consumidores? 
(  )cidade de Itabaiana ( )povoados de Itabaiana (  )outros municípios. 
Quais?______________________________________________________________________ 
6º) Qual a diferença média de preços? ____________________________________________ 
 
7º) Como você classifica o consumidor de seus produtos quanto à renda? 
(  ) classe baixa   (  ) classe média baixa   (  ) classe média alta   (  ) alta 
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APÊNDICE C 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA   

Mestranda: Diana M. de Carvalho 
Entrevistado: ___________________________________________________________ 
Ponto comercial:_________________________________________________________ 

Empresas agrícolas e produção hidropônica 
 

1º) Quando essa empresa foi fundada? Em função de que vocês abdicaram pela empresa? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
2º) Quais técnicas de produção vocês utilizam? 
1. (   ) tipo de tração:_____________________________________________________ 
2.(   ) adubadeira 
3.(   ) semeadeira 
4.(   ) moto-bomba/bomba 
5.(   ) ferramentas (foice, enxada, facão)______________________________________ 
6.(   ) promove queimada 
7. (   ) adubação química 
8.(   ) rotação de Culturas 
9.(   ) adubação química 
10.(   ) adubação orgânica 
11.( )_____________________________________________________________________ 
 
3º)Utilizam-se de crédito bancário? ( )Sim ( ) Não. Qual?_________________________ 
 
4º) Quais são os produtos comercializados 
Produtos Quantidade por semana Destino  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
5º) Existe algum tipo de processamento? ( ) sim ( ) não. Qual? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
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6º) Como você classifica o consumidor de seus produtos quanto a renda? 
(  ) classe baixa   (  ) classe média baixa   (  ) classe média alta   (  ) alta 
 
7º) Como funciona o sistema hidropônico? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
8º) Quando foi implantado por vocês? Em função de que? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
9º) Quais são os produtos comercializados 
Produtos Quantidade por semana Destino  
   
   
   
   
   
 
10º) Atende a demanda de supermercados? Como é feita a transação comercial com essas 
redes? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
11º) Como você classifica o consumidor de seus produtos hidropônicos quanto à renda? 
(  ) classe baixa   (  ) classe média baixa   (  ) classe média alta   (  ) alta 
 
12º) Sabe de mais alguma empresa agrícola existente em Itabaiana? ( ) Sim ( )Não. Qual? E 
onde se localiza? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
13º) Conhece mais alguém que produz em hidropônia? 
( ) Sim ( )Não. Qual? E onde se localiza? 
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APÊNDICE D 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA   

Mestranda: Diana M. de Carvalho 
Entrevistado: ___________________________________________________________ 
Ponto comercial:_________________________________________________________ 

Feirante 
1º) Que tipo de produto comercializa? 
(   ) Hortaliças       (   )Frutas    (   ) Aves 
-Adquire esses produtos junto a outros: ( )agricultores  ( )comerciantes ( )Intermediários 
-Procedência dos produtos: ( )Itabaiana  ( )Municípios circunvizinhos 
( )Outros municípios de Sergipe. Quais? _____________________________________   
( )outros estados. Quais?__________________________________________________ 
 
2º) Quais os dias que você costuma adquirir os produtos que comercializa? Onde você os 
adquire? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
3º) Comercializam produtos orgânicos? Não (  ) Sim(  ). Quais são e onde os adquirem? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4º) Comercializam produtos hidropônicos? Não (  ) Sim(  ). Quais são e onde os adquirem? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
5º) Qual a forma de transporte utilizado para carregar os produtos comercializados? 
(   ) Motocicleta    (    ) Carroça    (   ) Caminhão    (    ) Caminhoneta  (    )Carro baixo 
(    ) Outro. Qual? _____________________________________________________ 
6º) Utiliza-se de crédito bancário para a aquisição e comercialização de hortifrutigranjeiro?  
(   ) Sim      (    ) Não 
 
7º) Em que condições você comercializa seus produtos? Utiliza de técnicas de refrigeração 
para os produtos? Quais? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
8º) Em que feiras (cidades) você comercializa seus produtos durante a semana? 
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado  

       
       
       
       
       
Obs: Marca o dia em que trabalha colocando o nome da cidade que trabalha. 
9º) Qual o dia escolhido por você para descanso dessa atividade?_______________________ 
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APÊNDICE E 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA   

Mestranda: Diana M. de Carvalho 
Entrevistado: ___________________________________________________________ 
Supermercado:_________________________________________________________ 

SUPERMERCADOS 
1º)Comercializa: (  )Frutas   (  )Verduras  (  )Raízes  (  )Granjeiros 
Adquire esses produtos junto a outros: ( )agricultores  ( )comerciantes ( )Intermediários 
Procedência dos produtos:  
( )Itabaiana  ( )Municípios circunvizinhos. Quais?______________________________   
( )Outros municípios de Sergipe. Quais? _____________________________________   
( )outros estados. Quais?__________________________________________________ 
 
2º) Quais os dias que você costuma adquirir os produtos agrícolas que comercializa? Onde 
você os adquire? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
3º) Comercializam produtos orgânicos? Não (  ) Sim(  ). Quais são e onde os adquirem? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
4º) Comercializam produtos hidropônicos? Não (  ) Sim(  ). Quais são e onde os adquirem? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
5º) Existem estratégias de comercialização para produtos agrícolas? Não( ) Sim( ). 
Quais?______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ __________ 
  
6º) O que influência no preço dos produtos comercializados? 
( )Valor de aquisição ( )Custos de Transportes ( )Demanda  ( )Renda do Consumidor   
( )Comparação do preço com o de outros produtos ( )Comparação dos preços com outros 
comerciantes ( )Estação do ano ( ) Outros_________________________________________ 
 
7º) Quais os principais problemas encontrado na comercialização de seus produtos? 
(  ) A qualidade do produto    (  ) A grande oferta   (  ) A falta do produto   
(  ) A vulnerabilidade do produto   (  ) O Preço dos produtos   (  )Outro_________________ 
8º) Qual a forma de transporte utilizado para carregar os produtos comercializados? 
(   ) Motocicleta    (    ) Carroça    (   ) Caminhão    (    ) Caminhoneta  (    )Carro baixo 
(    ) Outro. Qual? ___________________________________________________________ 
 
9º) Em que condições você comercializa seus produtos? Utiliza de técnicas de refrigeração 
para os produtos? Quais? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
10º) Informe a origem e o destino dos produtos que comercializa, na tabela abaixo: 
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Grupo 1 

AVES 

Produto Importa (onde compra?) Quantidade por 
semana? 

Exporta (Vende para onde?) Quantidade por 
semana? 

Frangos     
Sub grupo 2  
Ovos Branco     
Ovos caipira     
Sub Grupo 3  
 Importa (onde compra?) Quantidade por 

semana? 
Exporta (Vende para onde?) Quantidade por 

semana? 
Abacate     
Abacaxi     
Acerola     
Bacuri     
Banana     
Cajá      
Caju      

Castanha de 
caju 

    

Coco seco     
Coco verde     
Cupuaçu      
Goiaba      
Laranja/ 
Laranja Lima  

    

Limão      
Manga     
Maracujá     
Mamão     
Melancia     
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Melão 
Murici 

    

Tangerina     
Uva     
Tamarindo     
Maçã     

Pera     
Quiuí      
Ameixa     
Ameixa Seca     
Uva passas     
Pêssego     
Morango     
Tangerina     
Sub grupo 4  

 Importa (onde compra?) Quantidade por 
semana? 

Exporta (Vende para onde?) Quantidade por 
semana? 

Abobora     
Pimentão     
Tomate     
Repolho     
Couve     
Chuchu     
Abobrinha     

Vagem     
Acelga     
Sub grupo 5  

 Importa (onde compra?) Quantidade por 
semana? 

Exporta (Vende para onde?) Quantidade por 
semana? 
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Alho regional     
Açafrão     
Alpiste     
Amendoim     
Batata doce     
Batata inglesa     
Beterraba     
Cebola     
Cenoura     
Inhame     
Macaxeira     
Mandioca 
raiz 

    

Tapioca de 
goma 
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APÊNDICE F 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA   

Mestranda: Diana M. de Carvalho 
 
Entrevistado: ___________________________________________________________ 
Ponto comercial:_________________________________________________________ 

 
Comerciante/Intermediário 

 
 

Função: (  )Agricultor-comerciante; (  )Comerciante: Atacadista(  )  Varejista(  );  (   
)Intermediário 
Comercializa: (  )Frutas   (  )Verduras  (  )Raízes  (  )Granjeiros 
Adquire esses produtos junto a outros: ( )agricultores  ( )comerciantes ( )Intermediários 
Procedência dos produtos: ( )Itabaiana  ( )Municípios circunvizinhos  
( )Outros municípios de Sergipe. Quais? _____________________________________   
( )outros estados. Quais?__________________________________________________ 
 
1º) Como agem os comerciantes de hortifrutigranjeiros? 
(  )Em redes/empresas ( )Individualmente  ( )Em família ( )Em cooperativas ( )Outra forma. 
Qual?__________________________________________________________________ 
 
2º) Como atua o comerciante de hortifrutigranjeiros em Itabaiana? Como você define sua 
atividade? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
3º) Existem estratégias de comercialização? Não( ) Sim( ). 
Quais?______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
  
4º) O que influência no preço dos produtos comercializados? 
( )Valor de aquisição ( )Custos de Transportes ( )Demanda  ( )Renda do Consumidor   
( )Comparação do preço com o de outros produtos ( )Comparação dos preços com outros 
comerciantes ( )Estação do ano ( ) Outros________________________________ 
 
5º) Quais os principais limites da comercialização desses produtos: 
(  )Falta de financiamentos   (  )Lucratividade pequena  (  ) Encargos fiscais a pagar  (  ) 
Encargos trabalhistas  (  )Mercado  (  )Gastos na manutenção da qualidade do produto  
(  ) Outro:____________________________________ 
 
8º) Quais os principais problemas encontrado na comercialização de seus produtos? 
(  ) A qualidade do produto    (  ) A grande oferta   (  ) A falta do produto   
(  ) A vulnerabilidade do produto   (  ) O Preço dos produtos   (  )Outro______________ 
 
6º) Mantém comércio com os produtores dos perímetros Irrigados de Itabaiana?  
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Não (  ) Sim(  ).  
Quais: 1.(  )Ribeira  2.(  ) Macela  3.(  )Jacarecia 
Compram que tipo de produtos nesses perímetros?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
7º) Comercializam produtos orgânicos? Não (  ) Sim(  ). Quais são e onde os adquirem? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
8º) Comercializam produtos hidropônicos? Não (  ) Sim(  ). Quais são e onde os adquirem? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
9º) Emprega técnicas de beneficiamento/transformação das mercadorias pós-colheita? Quais? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
10) Quais os meios utilizados para transportar as mercadorias comercializadas?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
11) Utiliza-se de crédito bancário para a aquisição e comercialização de hortifrutigranjeiro? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
12º) Informe a origem e o destino dos produtos que comercializa, na tabela abaixo: 
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Sub Grupo 1 AVES 
Produto Importa (onde compra?) Quantidade por 

semana? 
Exporta (Vende para onde?) Quantidade por 

semana? 
Frangos     
Sub grupo 2  
Ovos Branco     
Ovos caipira     
Sub Grupo 3  
 Importa (onde compra?) Quantidade por 

semana? 
Exporta (Vende para onde?) Quantidade por 

semana? 
Abacate     
Abacaxi     
Acerola     
Bacuri     
Banana     
Cajá      
Caju      

Castanha de 
caju 

    

Coco seco     
Coco verde     
Cupuaçu      
Goiaba      
Laranja/ 
Laranja Lima  

    

Limão      
Manga     
Maracujá     
Mamão     
Melancia     
Melão     
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Murici 
Tangerina     
Uva     
Tamarindo     
Maçã     

Pera     
Quiuí      
Ameixa     
Ameixa Seca     
Uva passas     
Pêssego     
Morango     
Tangerina     
Sub grupo 4  

 Importa (onde compra?) Quantidade por 
semana? 

Exporta (Vende para onde?) Quantidade por 
semana? 

Abobora  
 

   

Pimentão  
 

   

Tomate  
 

   

Repolho  
 

   

Couve  
 

   

Chuchu  
 

   

Abobrinha     

Vagem  
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Acelga  
 

   

Sub grupo 5  

 Importa (onde compra?) Quantidade por 
semana? 

Exporta (Vende para onde?) Quantidade por 
semana? 

Alho regional     
Açafrão     
Alpiste     
Amendoim     
Batata doce     
Batata inglesa     
Beterraba     
Cebola     
Cenoura     
Inhame     
Macaxeira     
Mandioca 
raiz 

    

Tapioca de 
goma 
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APÊNDICE G 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA   

 
 

SUPERMERCADOS 
TOTAL DE 
PRODUTOS 

GRUPOS 01 02 03 04 KG/Semana 
Grupo 1      
Frangos 1000 1500 600 1100 4200 
Sub grupo 2 

    
Dúzias por 
semana 

Ovos 1700 900 1200 100 3900 
Sub Grupo 3     KG/Semana 
Abacate 60 150 160 10 380 
Abacaxi 300 300 70 100 770 
Acerola 30 - - - 30 
Bacuri - - - -  
Banana 700 550 400 300 1950 
Cajá - - - -  
Caju 30 80 - - 110 
Castanha de 
caju 30 - - - 30 
Coco seco 
(und.) 350 350 40 10 750 
Coco verde 
(unid) 200 120 37 30 387 
Cupuaçu - - - -  
Goiaba 300 350 156 20 826 
Laranja/ 
Laranja Lima 600 750 400 200 1950 
Limão 200 420 100 100 820 
Manga 300 350 100 50 800 
Maracujá 200 530 300 150 1180 
Mamão 300 520 435 150 1405 
Melancia 1000 630 200 200 2030 
Melão 300 200 90 60 650 
Murici - - - -  
Tangerina 200 240 175 60 675 
Uva 300 340 175 50 865 
Tamarindo 30 - - - 30 
Maçã 400 230 225 100 955 
Pera 200 75 38 60 373 
Quiuí 30 15 20 25 90 
Ameixa 60 60 50 10 180 

228 



 

 

21 

Ameixa Seca 50 150 37,5 20 257,5 
Uva passas 15 70 37,5 20 142,5 
Pêssego 15 70 - - 85 
Morango 100 50 15 - 165 
Sub grupo 4 

    KG/Semana 
Abobora 200 200 60 30 490 
Pimentão 100 240 180 60 580 
Tomate 800 1500 840 500 3640 
Repolho 200 350 225 60 835 
Couve - 
Molhos 50 420 60 130 660 
Chuchu 100 180 200 100 580 
Abobrinha 50 30 14 - 94 
Vagem 30 20 - - 50 
Acelga 10 60 15 - 85 
Sub grupo 5 

    KG/Semana 
Alho regional 50 60 30 20 160 
Açafrão - - - -  
Alpiste 250 50 - - 300 
Amendoim 150 80 100 - 330 
Batata doce 400 700 480 60 1640 
Batata inglesa 100 1200 750 400 2450 
Beterraba 150 100 100 30 380 
Cebola 300 600 400 400 1700 
Cenoura 200 360 240 300 1100 
Inhame 450 450 225 60 1185 
Macaxeira 900 1800 900 60 3660 
Mandioca raiz - - - -  
Tapioca de 
goma 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 

Totais - 
toneladas 11190 15610 8543 4865 40208 
Couve – 
molhos 50 420 60 130 660 
Coco seco – 
unidades 350 350 40 10 750 
Coco verde – 
unidades 200 120 37 30 387 
Ovos - dúzias 1700 900 1200 100 3900 

         Fonte: Trabalho de Campo (11-18 setembro/2009).  

229 


