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1 Introdução/ Desenvolvimento
Com o objetivo de centralizar a distribuição dos hortigranjeiros foi inaugurada
na década de 70 a CEASA-CE – Central de Abastecimento do Ceará (CEASA/CE,
2012).
Atualmente a CEASA/CE possui unidades atacadistas em Maracanau, Tianguá e
Barbalha esta, na região do Cariri.
A criação das Centrais de Abastecimento permitiu a organização e expansão da
comercialização de produtos hortigranjeiros, por meio da concentração de compradores
e vendedores num mesmo local (LIMA, et al.,2012).
Segundo Gomes et al (2004) a existência de um posto de comercialização direto
para o produtor rural constitui em um benefício para o mesmo uma vez que se elimina a
figura do atravessador no processo de comercialização.
A Ceasa Cariri entrou em operação em fevereiro de 2012 e é destinada a
produtores provenientes de diversas regiões do país e a pequenos produtores da região,
os chamados agricultores familiares
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De modo geral a agricultura familiar está diretamente relacionada ao
desenvolvimento do país, já que acarreta o crescimento econômico, como se verificou
nos países desenvolvidos, e possui a capacidade de organizar socialmente determinadas
regiões, por tratar-se de uma alternativa na construção de espaços para o homem do
campo, segundo Sproesser (2005).
O objetivo desse trabalho foi avaliar o processo de comercialização na Ceasa
Cariri dos agricultores familiares e a distribuição no tocante a estruturas em boxes e por
módulos, alem analisar aspectos relevantes quanto ao volume produzido analmente, aos
produtos mais comercializados e cotações de preços.

2 Metodologia/ Resultados
O presente estudo foi realizado na Central de Abastecimento do Ceará-S/A,
localizada no município de Barbalha, Região Metropolitana do Cariri cearense.
O estudo consistiu em uma entrevista com o gerente regional o Sr. Leonardo dos
Santos Rodrigues, com a finalidade de se obter informações a respeito do comércio da
Ceasa Cariri-CE abordando o volume mensal, os principais produtos comercializados de
acordo com o Estado produtor além da abordagem de estrutura física da Ceasa em
Barbalha quanto à distribuição dos boxes para os produtores da agricultura familiar da
região do cariri cearense.
Os produtos mais comercializados na Ceasa Cariri são, em ordem decrescente,
tomate, batata inglesa e cebola e as procedências das mesmas estão expostas na Tabela
1. Verifica-se que os produtos comercializados na Ceasa são provenientes de diversas
partes do Brasil. O Estado da Bahia é o principal fornecedor de produtos para a
empresa. Outros Estados que se destacam no fornecimento de produtos para a Ceasa é o
próprio Estado do Ceará e Pernambuco.
Tabela 1 – Procedência dos três principais produtos comercializados na Ceasa/Cariri
Produto
Procedência
1º Tomate

Pernambuco/ Bahia

2º Batata Inglesa

Bahia

3º Cebola

Pernambuco

Fonte: Sistema Nacional de informação de mercado agrícola-SIMA,.

Atualmente, a Ceasa-CE comercializa um volume 481.000 toneladas/ano sendo
380.000 toneladas/ano no entreposto atacadista de Maracanaú e 65.000 toneladas/ano no
entreposto de Ibiapaba em Tianguá (CEASA/CE 2012) e 36.000 tonelada/ano na
Central de abastecimento de Barbalha (Figura 1).
O setor de hortigranjeiros é o que mais cresce no mundo e o consumo é o que
mais aumenta quando comparado com outros produtos agrícolas. Segundo a AbracenAssociação Brasileira de Centrais de Abastecimento, a quantidade comercializada nos
mercados atacadistas brasileiros em 2009 foi de cerca de 17 milhões de toneladas.
A produção brasileira de hortigranjeiros são produtos que possibilitam alta
receita por área implantada, alto nível de empregos diretos e indiretos, importantes para
fixar mão de obra no campo, de resposta econômica rápida, ideais para a agricultura
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familiar e têm enorme potencial para aumentar o consumo (MOURÃO &
MAGALHAES, 2011).
O Cariri contribui com um volume significativo de produtos hortigranjeiros
levando-se em conta que está em funcionamento há apenas 10 meses e ainda não se
encontra em pleno funcionamento

Figura 1: Volume em toneladas/ano de produtos comercializados na Ceasa/CE
distribuídos nas Centrais de abastecimento regionais.
.
A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do CearáEMATERCE é o órgão publico responsável pelos produtores da agricultura familiar da
região do Cariri. Na central de abastecimento está estruturando a parte física do
escritório nas dependências da Ceasa e montando equipe técnica para assistir os
agricultores no processo de comercialização.
Quanto à estrutura física, existem pavilhões permanentes e não permanentes,
onde os mesmos estão divididos em 50 Boxes e 348 módulos ou pedras, sendo que 72
módulos são destinados a produtores da agricultura familiar. No entanto a
comercialização nos módulos propostos aos agricultores familiares não estão sendo
utilizados na sua totalidade.
Nas Centrais de Abastecimento não há interferência do governo na negociação e
formação de preços, este é apenas responsável pelo gerenciamento do espaço e das
atividades, como num condomínio (LOURENZANI; SILVA, 2004).
De modo geral, os preços de comercialização nas Centrais são determinados no
próprio mercado, em decorrência da oferta e procura do produto. A Central analisada a
cotação de preços é realizada em três momentos da feira (inicio, meio e fim), com esses
dados a Ceasa publica o boletim diário com os preços máximos, médios e mínimos.

3 Considerações Finais

Neste trabalho foram descritos alguns aspectos relacionados ao comércio da
Ceasa Cariri. A observação desses fatores, embora que de forma restrita, permite fazer
uma análise do mercado ali instalado quanto ao volume produzido anualmente e de
como se dá a comercialização e cotação de preços dos produtos, alem de mostrar a
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organização de hortigranjeiros oriundos da agricultura familiar de acordo com a
distribuição dos boxes e módulos.
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