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Apresentação
Ao longo da sua existência, o Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia (CAPA) foi desafiado a 

priorizar um dos grandes problemas enfrentados pelas famílias agricultoras agroecológicas: a comer-
cialização da produção. Os mercados institucionais, como o Programa de Aquisição de Alimentos e 
o Programa Nacional de Alimentação Escolar, restaurantes orgânicos, lojas de cooperativas e, mais 
recentemente, as redes sociais, são espaços importantes – mas as feiras são as primeiras formas de 
comercialização e que têm sustentado uma rede de produção e consumo agroecológico. A relação 
estabelecida entre consumidoras, consumidores, produtoras e produtores caracteriza-se como uma 
prática de consumo responsável e de comércio justo, envolvendo processos de acreditação da quali-
dade de produtos e fortalecendo os princípios da agroecologia.

O caderno Feiras agroecológicas: entrelaçando comunidades do campo e da cidade nasceu do 
processo conduzido pelo Grupo de Trabalho Comércio Justo e Comercialização Solidária da FLD-
-COMIN-CAPA, criado durante a elaboração do projeto político pedagógico institucional e forta-
lecido por meio do projeto Ampliação da Rede de Comércio Justo e Solidário: entrelaçando comu-
nidades do campo e da cidade, que conta com apoio da Igreja Evangélica Luterana na América. O 
GT realiza estudos, debates e promove iniciativas de comércio justo e comercialização solidária de 
associações e cooperativas da agricultura familiar, assessoradas pelo Centro de Apoio e Promoção 
de Agroecologia (CAPA), e de empreendimentos econômicos solidários, assessorados pela Fundação 
Luterana de Diaconia (FLD), na ampliação do acesso à alimentação saudável, consumo responsável 
e relações solidárias entre o campo e a cidade. A FLD também atua junto a organizações de base por 
meio do Programa de Pequenos Projetos, com dezenas de ações transformadoras promovidas todos 
os anos. A atuação se sustenta na diaconia transformadora com justiça de gênero e justiça socioam-
biental e é apoiada por Pão para o Mundo por meio de projetos trienais.

A publicação apresenta o trabalho dos núcleos do CAPA Erexim e Pelotas, no Rio Grande do Sul, 
e Verê, no Paraná, na área de comercialização de produtos agroecológicos por meio de feiras, trazen-
do diferentes experiências, como a criação de feiras em escolas, universidades, institutos federais 
e espaços públicos, além de relatar sobre a criação e o funcionamento da primeira feira kilombola 
assessorada pelo CAPA Pelotas. 
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Contexto dos núcleos

CAPA Erexim 

CAPA Pelotas 

CAPA Verê

O CAPA Erexim atua nas regiões Norte e Noroeste do Rio Grande do Sul e Oeste de Santa Catari-
na, por meio do trabalho com agricultoras e agricultores familiares ecológicos, grupos e cooperativas 
de produção agroecológica, escolas, universidades e consumidoras e consumidores em geral. 

No que se refere à comercialização, além das feiras livres e feiras nas universidades, merecem des-
taque as lojas, os pontos de vendas, as sacolas orgânicas e as agroindústrias, nas cidades de Erexim, 
Marcelino Ramos, Áurea, Severiano de Almeida, Erval Grande, no Rio Grande do Sul, e Concórdia, 
em Santa Catarina. O CAPA Erexim assessora e tem parceria com 16 espaços de comercialização, 
acessados por famílias agricultoras, associações e cooperativas. 

O CAPA Pelotas desenvolve suas atividades no Território Sul do Rio Grande do Sul, com atuação 
direta em 17 municípios, abrangendo o público da agricultura familiar, assentamentos da reforma 
agrária, comunidades kilombolas e comunidades indígenas. A região e o público assessorado têm 
sua história marcada por uma produção abundante e diversificada de alimentos, que representa a 
principal fonte de renda. Fazem parte do sistema produtivo a produção de leite, feijão, milho, arroz, 
batata, fruticultura e horticultura.

Atualmente, o CAPA Pelotas assessora e possui parceria com 23 espaços de comercialização acessa-
dos pelas cooperativas, associações e famílias agricultoras de grupos agroecológicos. São lojas, pontos de 
venda, feiras agroecológicas, restaurantes agroecológicos comerciais, restaurantes universitários terceiri-
zados e cestas orgânicas, nas cidades de Pelotas, Canguçu, São Lourenço do Sul e Porto Alegre. 

A Região Sudoeste do Paraná, onde atua o CAPA Verê, é caracterizada pelo predomínio de uma agri-
cultura familiar de cultivo intensivo, em uma conjuntura capitalista de produção, com destaque para os 
setores de grãos, avicultura, suinocultura e bovinocultura de leite. Todos estão sujeitos às determinações 
de um mercado voltado ao agronegócio, em que somente a menor parte da produção é para subsistência 
e oferta familiar. Esse modelo de emprego de monoculturas gera graves impactos ambientais, socioeco-
nômicos e culturais, o qual contribui para o êxodo rural, o envelhecimento do campo, o aumento do assa-
lariamento e a verticalização da produção.

O CAPA Verê tem atuação direta em 20 municípios, abrangendo o público da agricultura agroeco-
lógica familiar, comunidades da reforma agrária e comunidades indígenas. Atualmente, assessora nove 
espaços de feiras, em cinco municípios. As famílias feirantes comercializam hortaliças, frutas, panificados, 
conservas, geleias e sucos, entre outros produtos agroecológicos e orgânicos.  
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Feiras em instituições de ensino
Rio Grande do Sul – CAPA Erexim
Escola Estadual de Ensino Fundamental Bela Vista

Escola Anglicana Barão do Rio Branco

Universidade Regional Integrada (URI) – Campus Erexim

A primeira experiência de feira em escolas foi realizada em 2014, na Escola Estadual de Ensino Funda-
mental Bela Vista, no município de Erexim (RS), em parceria com a Universidade Regional Integrada (URI), 
como um dos espaços educativos e pedagógicos não formais de aprendizagem.

No segundo semestre de 2017, foi iniciada uma feira na Escola Anglicana Barão do Rio Branco, em 
Erexim, com a comercialização de produtos e com depoimentos de agricultoras e agricultores sobre como 
os alimentos eram produzidos. Infelizmente, como a venda era muito pequena, não teve continuidade.

Em 2016, iniciou-se um diálogo com feirantes e a coordenação do Departamento do Curso de Ciên-
cias Biológicas da URI, em Erexim (RS). Como resultado, a primeira feira agroecológica na URI aconteceu 
no dia 19 de outubro de 2016. As feiras seriam realizadas a cada dois meses e quando houvesse eventos 
relacionados à agroecologia, com o objetivo de divulgar e incentivar a compra de produtos agroecológicos 
em feiras do município. 

Sônia Beatris Balvedi Zarzevski, professora do Departamento do Curso de 
Ciências Biológicas da Universidade Regional Integrada (URI), Campus Erexim

“As primeiras feiras nas escolas, realizadas em Erexim, aconteceram na Escola 
Estadual de Ensino Fundamental Bela Vista, uma escola beneficiada pelo Pro-
grama de Iniciação à Docência (PIBID), financiado pela Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Nesta escola, por meio do PI-
BID, foi desenvolvido um Projeto de Educação em Agroecologia, com a inclusão 
da temática no currículo escolar. Para contribuir com a formação dos jovens foi 
implantado na escola um quintal agroflorestal e uma horta agroecológica, onde 
estudantes tiveram a possibilidade de aprender por meio de projetos de inves-
tigação. O apoio técnico do CAPA foi fundamental nesse processo.”
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Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)

A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) é uma universidade pública, criada em 2009, 
a partir de demandas regionais, vindas sobretudo de movimentos sociais, que alertavam sobre a 
carência da população regional no acesso ao ensino superior. Um dos cursos demandados foi a agro-
nomia, devido à importante presença da agricultura familiar. Professoras, professores e estudantes 
da UFFS do campus Erexim, querendo conhecer a região e seus atores, foram se aproximando do 
CAPA Erexim, pelo interesse na agroecologia, segurança e soberania alimentar, agricultura familiar, 
desenvolvimento sustentável, entre outros.

Sônia Beatris Balvedi Zarzevski, professora do Departamento do Curso de 
Ciências Biológicas da Universidade Regional Integrada (URI), Campus Erexim

“A feira desenvolvida na URI beneficiou toda a comunidade da instituição, in-
cluindo estudantes (educação básica, ensino superior, pós-graduação), profes-
sores e funcionários, pais e pessoas da comunidade do entorno. A feira na escola 
foi voltada à comercialização de produtos dos agricultores familiares, produzi-
dos de forma livre de agrotóxicos, insumos químicos. A maioria dos produtos 
era in natura, mas também havia produtos beneficiados. Inicialmente essa ati-
vidade foi desenvolvida em parceria com o CAPA e, num segundo momento, 
contou também com o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abasteci-
mento e Segurança Alimentar de Erexim. A partir daí foram implantadas feiras 
em outras escolas.
A Feira na URI contribuiu para a construção de saberes e para a valorização do 
alimento agroecológico, por meio da interação entre as pessoas (agricultores e 
comunidade da instituição e externa que frequentavam a feira), colaborando 
para manter viva a diversidade cultural popular e alimentar da região. E isso só 
foi possível em função da parceria estabelecida com o CAPA.
A importância da feira na escola vai muito além do apoio à comercialização e 
abastecimento alimentar de qualidade. Apoiando as feiras agroecológicas es-
tamos contribuindo para a valorização da agricultura familiar, do homem e 
da mulher camponesa, para a geração de trabalho e renda, para a saúde dos 
agricultores e daqueles que consomem os alimentos. Indiretamente, estamos 
apoiando uma agricultura voltada à valorização e conservação da diversidade 
biológica e cultural.”



10

Feira no campus promoveu a reflexão sobre 
segurança e soberania alimentar

No ano de 2014, a partir de experiências em outras universidades federais e convergências de inte-
resse entre a comunidade universitária do campus, foi constituído o grupo de consumo Grupo de Ali-
mentação Saudável (GAS), reunindo professoras e professores, técnicas e técnicos administrativos e es-
tudantes. Inicialmente, a parceria se deu com uma associação de agricultoras e agricultores ecologistas 
da região, com assessoria do Centro de Tecnologias Alternativas Populares, que entregavam quinzenal-
mente, no campus, cestas com produtos orgânicos de agricultoras e agricultores. A relação de produtos 
era disponibilizada via e-mail, os pedidos eram feitos até as sextas-feiras, e a entrega era realizada na 
segunda-feira. Essa dinâmica permaneceu por alguns meses até o final daquele ano. 

Em 2015, as atividades da universidade foram transferidas para a nova sede construída na área rural 
do município. A mudança acarretou em um aumento do trajeto percorrido pelas agricultoras e agricul-
tores em cerca de 30 km, dificultando a continuidade das entregas. O GAS então passou a organizar 
uma feira de venda direta no campus da universidade, com a participação da família de Idete e Maria-
no Sentcoski, integrante do Grupo Respeitando a Vida, assessorado pelo CAPA Erexim. Por meio de um 
projeto da UFFS, foi sistematizada, no formato de revista em quadrinhos, a experiência da Produção 
Agroecológica Integrada e Sustentável – Horta agroecológica, cultive essa ideia – que apresenta a horta 
em mandala, cultivada na propriedade da família Sentcoski. Logo após a publicação, a família começou a 
participar da feira na universidade, oferecendo hortaliças, legumes, feijões e frutas.



11

Outros grupos da comunidade universitária passaram a discutir sobre alimentação saudável e agro-
ecologia. Coletivos de estudantes organizaram rodas de conversa, um momento de reunião e diálogo 
sobre diversos temas, que ocorriam ao final da feira e de forma aberta à comunidade; em alguns desses 
momentos houve a participação da família feirante no relato de experiência e reflexão.  

Ainda que no início houve uma certa resistência por parte da universidade, a feira presencial de ven-
da direta contribuiu para aproximar os públicos da universidade ao consumo de produtos saudáveis e 
orgânicos, promover a reflexão sobre segurança e soberania alimentar, agricultura familiar e prática do 
preço justo e inspirar outras ações de ensino e extensão. 

No ano de 2017, foi aprovado um Programa de Extensão Universitária Inter Campi, prevendo a or-
ganização e institucionalização de feiras da agricultura familiar e economia solidária nos cinco campi da 
UFFS: Erexim e Silveira Martins (RS), Chapecó (SC) e Laranjeiras do Sul e Realeza (PR). Foi realizado um 
processo de seleção e cadastramento de feirantes e bancas, com o objetivo de manter a diversidade dos 
produtos disponibilizados. 

No campus de Erexim, essa feira está estruturada com uma banca de frutas, verduras e grãos agroe-
cológicos, que têm a certificação participativa da Rede Ecovida de Agroecologia, produzidos pela mesma 
família agricultora do início da feira; uma banca de cooperativa da agricultura familiar; uma banca de 
livros populares; uma banca de artesanato indígena Kaigang; e uma banca de cosméticos naturais. O 
programa proporcionou maior resiliência às e aos feirantes, expandiu a participação do público e garan-
tiu maior presença na comunidade. 

Projeto Feiras nas Escolas

Em 2019, começou o Projeto Feiras nas Escolas, uma iniciativa da Secretaria Municipal da Agricultura 
de Erexim e do CAPA, tendo como público beneficiário famílias feirantes e estudantes do ensino funda-
mental das escolas do município. Seu objetivo era incentivar e promover o consumo de alimentos saudá-
veis e mostrar o funcionamento de uma feira, onde as e os estudantes pudessem conhecer a diversidade 
de alimentos, conversar com as famílias feirantes e despertar para esses espaços de comercialização.

Como inicialmente houve dificuldade de adesão por parte das escolas do município, a Secretaria da 
Agricultura, juntamente com o CAPA, apresentou o projeto Feira nas Escolas para instituições de ensino 
da rede particular, sendo que duas aderiram: o Colégio Marista Medianeira e o Colégio São José. A expe-
riência surpreendeu as e os feirantes, pela receptividade, aproximação e envolvimento da comunidade 
escolar, que aprendeu sobre a importância de consumir alimentos saudáveis e frescos, colhidos no dia, e 
sobre a importância de se comprar em feiras agroecológicas. Ao mesmo tempo que uma outra agricultura 
era colocada na vitrine, produzida sem o uso de agrotóxicos e adubos químicos, a iniciativa despertou a 
curiosidade e o compartilhar de experiências. É importante mencionar o aprendizado dos estudantes na 
lida com dinheiro, e o consumo de frutas e sucos naturais no horário do lanche.

O projeto Feira nas Escolas é referência no município de Erexim, e outras escolas demonstraram inte-
resse em aderir; mas para isso é preciso ampliar a rede de pessoas produzindo de forma agroecológica para 
dar conta da demanda. Com a pandemia da covid-19, essas feiras foram suspensas em março de 2020 e 
ainda não foram reabertas.
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Ulisses Pereira de Mello: Acho que a grande motivação foi praticar, nessa dimensão da comercialização 
direta, os próprios princípios da Feira da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). Para uma univer-
sidade que buscava afirmar sua perspectiva popular nos seus anos iniciais, a discussão sobre alimentação 
saudável e sobre a relação produção-consumo a partir de canais curtos de comercialização teve boa re-
ceptividade na comunidade acadêmica naquele momento. 

Ulisses Pereira de Mello: Essa é uma ação muito importante, de colocar o consumidor em contato direto 
com os locais de produção. E nesse ambiente, o consumidor não só compreende melhor alguns processos 
técnicos da produção, mas também percebe a unidade de produção no seu conjunto, ou seja, sistemas de 
produção/transformação e sistema social (família agricultora) de forma integrada. Esse diálogo também 
pode propiciar ao agricultor/a alguns aprendizados, algum feedback que possa ajudar na melhoria das 
suas atividades.

Ulisses Pereira de Mello: Uma derrota no início foi a terceirização dos restaurantes universitários. Não 
há nos contratos com as empresas que assumiram o fornecimento das refeições nos campi qualquer exi-
gência quanto à qualidade dos alimentos do ponto de vista da contaminação por agrotóxicos e tão pouco 
quanto a serem oriundos da agricultura familiar. Como a legislação (Lei No 11.947/2009) determina que 
pelo menos, 30% da alimentação escolar, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, seja 
da agricultura familiar, talvez seja um caminho para dialogar com a Reitoria, para que também a UFFS 
adote essa orientação. E outra ação, garantida a compra da agricultura familiar, seria também garantir 
que os alimentos fossem orgânicos/agroecológicos. A universidade deveria se preocupar com a formação 
ampla da comunidade acadêmica, onde o debate/ação sobre o tema da alimentação saudável, da comida 
de verdade, traz muitos elementos para compreender o tipo de sociedade em que vivemos e para estimu-
lar, quiçá, sonhos e utopias sobre outros modelos de agricultura e de sociedade.

Entrevista com o professor Ulisses Pereira de Mello, 
curso de Agronomia da UFFS, Campus Erexim

CAPA: Qual foi a motivação para começar os debates e a construção relacionados a uma alimentação 
saudável e consumo consciente?

CAPA: Qual a importância das visitas e socialização dos saberes entre as famílias agricultoras campone-
sas e pessoas consumidoras?

CAPA: Quais são os sonhos para o próximo período da feira na UFFS? 
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O projeto Horta do Pestano, na cidade de Pelotas (RS), é desenvolvido por moradoras e moradores 
do Bairro Pestano, que se encontram em situação de vulnerabilidade, agravada pela pandemia da 
covid-19. O projeto tem apoio do Colégio Sinodal Alfredo Simon, vinculado à Rede Sinodal de Edu-
cação, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, e recebe assessoria do CAPA Pelotas, 
por meio de acompanhamento técnico. A proposta objetiva repartir os saberes da agroecologia e 
produzir alimentos saudáveis, que são distribuídos às famílias, mas também comercializados para 
as pessoas que moram próximas ao bairro.

Rio Grande do Sul – CAPA Pelotas

Paraná – CAPA Verê
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Colégio Sinodal Alfredo Simon

A feira de produtos orgânicos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná é um projeto de exten-
são, que acontece no campus Pato Branco, criado em 2016 e coordenado pelo professor do departamento 
acadêmico de Ciências Agrárias, Thiago de Oliveira Vargas. A feira tem a participação de agricultoras e 
agricultores familiares ecológicos pertencentes à Cooperativa de Produtores Orgânicos de Verê (Cooper-
vereda), assessorada pelo CAPA, a família Madalosso, de Pato Branco, certificada pela Rede Ecovida, e a 
família de Juca de Quadros de Coronel Vivida, atendidas pelo Projeto Redes, uma parceria da universida-
de e Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná.

Seu objetivo é oportunizar à comunidade acadêmica e ao público em geral o acesso a produtos orgâ-
nicos de qualidade, além de estimular a aproximação entre consumidoras e consumidores a agricultoras 
e agricultores. Entre os principais produtos oferecidos estão hortaliças e frutas frescas, panificados, com-
potas, geleias, caldo de cana, fubá, açúcar mascavo e melado.

Projeto é desenvolvido 
com moradoras e 
moradores do bairro 
Pestano
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Feiras em espaços públicos

O desafio para os próximos anos é garantir um maior contato das alunas e dos alunos da Escola Al-
fredo Simon com as pessoas envolvidas no projeto. Enquanto processo pedagógico e inclusão social, os 
dois processos de aprendizagem – tanto o da comunidade do Pestano quanto da comunidade escolar – 
podem e devem caminhar juntos. 

Rio Grande do Sul – CAPA Pelotas
Feiras Agroecológicas da Associação Arpa-Sul

A associação Arpa-Sul, por meio de suas feiras agroecológicas, representa um marco histórico para a 
Região Sul do Rio Grande do Sul, sendo a primeira associação de famílias agricultoras que implementou 
uma feira agroecológica, caracterizada principalmente pela sua diversidade e riqueza de alimentos produ-
zidos. É uma referência na produção agroecológica, a partir de seu protagonismo na produção, comercia-
lização e organização do consumo de alimentos agroecológicos.

A Arpa-Sul congrega agricultoras e agricultores dos municípios de Pelotas, Canguçu, Arroio do Padre, 
Turuçu e Morro Redondo, que atualmente possuem feira agroecológica na cidade de Pelotas e um ponto 
de feira no município de Canguçu.

A produção e comercialização são feitas pelas próprias famílias. As mulheres da associação têm um 
papel fundamental no planejamento da produção, no cultivo e principalmente no preparo e organização 
dos produtos, participando ativamente da comercialização nas feiras agroecológicas. A feira é altamente 
diversificada, oferecendo aproximadamente 140 tipos de alimentos e produtos ao longo do ano.

Os principais mercados vinculados à Arpa-Sul são os mercados locais, também chamados de circuitos 
curtos. Destaca-se nesse processo histórico a contínua manutenção da venda direta por meio das feiras 
livres. Além das feiras agroecológicas, ocorrem as vendas institucionais para o Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar e o Programa de Aquisição de Alimentos, vendas para o restaurante da Cooperativa 
Teia Ecológica (mercado de consumidoras e consumidores), vendas em eventos regionais, como a Feira 
Estadual de Sementes Crioulas organizada pela Cooperativa União, e as vendas diretas nas propriedades 
das famílias.

A partir da pandemia acentuou-se a demanda de pedidos e encomendas de alimentos para a monta-
gem e entrega de cestas. As encomendas são feitas por meio das redes sociais ou diretamente via mensa-
gens de texto, e a retirada é realizada na própria feira ou ainda com entrega de cestas nas residências das 
famílias consumidoras nos dias de realização da feira semanal. A associação possui páginas em duas redes 
sociais, que podem ser localizadas pelos nomes Feira Agroecológica Arpasul e feiraarpasul.

A associação é composta por cerca de 30 famílias, que se organizam internamente em sete grupos 
agroecológicos – Arroio do Padre, Caneleira, Oliveira, Qualivida, Remanso, Turuçu e Vila Nova – nos mu-
nicípios de Canguçu, Morro Redondo, Arroio do Padre, Turuçu e Pelotas.
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A primeira feira agroecológica da região de Pelotas foi constituída com assessoria do CAPA Pelotas em 
novembro de 1995. Merece destaque pois ainda se mantém ativa, ocorrendo na Avenida Dom Joaquim 
esquina Rua Póvoas Júnior, zona nobre da cidade de Pelotas, no mesmo espaço em que foi realizada a 
primeira feira de produtos ecológicos da Região Sul. A feira da Dom Joaquim é composta por todos os sete 
grupos agroecológicos da Arpa-Sul por meio de bancas coletivas dos grupos.

A segunda feira mais antiga em atividade da associação é a chamada Feira da Bento. Inaugurada no 
ano de 1998, ocorre às terças-feiras, na Avenida Bento Gonçalves, entre as ruas Almirante Barroso e Ave-
nida Ferreira Viana, em Pelotas. A feira é de responsabilidade dos grupos Caneleira e Remanso.

A Feira do Entardecer do Mercado Público, inaugurada em 5 de outubro de 2006, é realizada no 
Largo do Mercado Público de Pelotas, no centro da cidade, e é organizada pelos grupos Caneleira e 
Arroio do Padre.

A feira mais recente foi inaugurada em 28 de maio de 2009, na cidade de Canguçu. A Feira 
Agroecológica de Canguçu está instalada na Praça Dr. Carlos dos Santos, em frente à prefeitura 
municipal, e é de responsabilidade dos grupos Caneleira, Remanso e Vila Nova.

Feira Dom Joaquim

Feira da Bento

Feira do Entardecer do Mercado Público

Feira Agroecológica de Canguçu

Feira Grupo Ecológico Serra dos Tapes

Feira foi inaugurada no dia 
4 de novembro de 2020
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A feira agroecológica do Grupo Ecológico Serra dos Tapes teve início com a execução da chamada 
pública de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), a partir do ano de 2019, envolvendo famílias do 
município de Arroio do Padre. Por meio de visitas, intercâmbios e reuniões de sensibilização e motivação 
sobre diversificação da produção, agroecologia e comercialização direta em feiras agroecológicas houve 
interesse de 12 famílias, que efetivamente culminou em um grupo de sete famílias. Com a assessoria per-
manente do CAPA, teve início a produção agroecológica e diálogos junto à prefeitura, para o estabeleci-
mento de um ponto de feira agroecológica.

Atualmente, o grupo está sob a coordenação de duas mulheres, com reuniões periódicas, em sua 
maioria semanais e no formato virtual. São realizadas visitas de acompanhamento da produção, com 
orientações sobre o manejo agroecológico e planejamento de produção, assim como está em curso o pro-
cesso de certificação orgânica, com a organização do grupo, elaboração do plano de manejo e visitas de 
pares e da comissão de ética.

A partir da organização do grupo e do planejamento das atividades houve a definição do local, a es-
colha de um dia da semana para a realização da feira, sua estruturação e a organização do transporte dos 
produtos até Pelotas. Por meio de projeto encaminhado pela Associação do Kilombo do Algodão para o 
Programa de Pequenos Projetos da Fundação Luterana de Diaconia, foi possível estruturar a feira, com a 
compra de lona, bancas, sais, aventais e caixas plásticas.

A feira foi inaugurada no dia 4 de novembro de 2020 e está localizada na Avenida República do Lí-
bano, esquina Rua Julia Lopes, na cidade de Pelotas. As famílias percorrem um trajeto aproximado de 60 
km para a realização da feira e já contam com ampla diversidade de alimentos. No contexto da pandemia, 
o grupo criou uma página em rede social, por meio da qual divulga a feira e os produtos comercializados. 
Também criou um grupo de WhatsApp para entrega de cestas a domicílio, que reúne 180 pessoas. Sema-
nalmente, são entregues uma média de 30 cestas de alimentos, e os resultados apoiam a realização da 
feira presencial. 

A feira agroecológica do Quartier teve início com o trabalho desenvolvido pelo CAPA Pelotas 
junto a famílias oriundas da chamada pública de ATER, com processos de diversificação em áreas 
cultivadas com tabaco no município de Turuçu, e de famílias agroecológicas do município de São 
Lourenço do Sul. O trabalho inicial consistiu em verificar as aptidões junto às famílias agricultoras 
para alternativas de diversificação e principalmente hortaliças foram identificadas como parte 
da cultura alimentar e de produções históricas do município de Turuçu. A produção existente de 
hortaliças não era organizada e grande parte era comercializada junto a atravessadores e interme-
diários da região.

As famílias foram motivadas a continuar produzindo alimentos, de forma agroecológica e 
certificada, com o diferencial de serem comercializados diretamente a famílias consumidoras no 
município de Pelotas. A partir de reuniões de organização, planejamentos de produção e práticas 
agroecológicas, famílias dos municípios de Turuçu e São Lourenço Sul, participantes da chamada 
de ATER, e famílias que já estavam produzindo de forma agroecológica e comercializando em uma 
feira em São Lourenço do Sul, inauguraram no dia 27 de janeiro de 2021 uma das mais novas feiras 
agroecológicas no município de Pelotas.

Feira Agroecológica Quartier
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A Feira Agroecológica Terra limpa foi inaugurada em 18 de maio de 2021, contando com aproximada-
mente 10 famílias vinculadas à Associação Novo Horizonte do município de Morro Redondo, e famílias 
dos municípios de Pelotas e Arroio do Padre, oriundas da chamada pública de ATER. O CAPA presta as-
sessoria à associação Novo Horizonte, que, em 2018, motivou sua base social a diversificar a sua produção 
e ampliar as fontes de renda, pois muitas famílias estavam vinculadas às cadeias do pêssego e leite, que 
entraram em declínio no município. Semelhante às famílias de Morro Redondo, outras famílias buscavam 
alternativas de renda à produção do tabaco e, a partir da assessoria do CAPA, viram a possibilidade de 
comercializar de forma direta junto a consumidoras e consumidores que procuram alimentos livres de 
agrotóxicos e contaminantes químicos.

A feira, realizada semanalmente em Pelotas, conta com apoio da prefeitura de Morro Redondo, no 
auxílio ao transporte dos alimentos produzidos pelas famílias da Associação Novo Horizonte, e da Prefei-
tura de Pelotas, que disponibiliza o espaço. Por meio de projeto encaminhado pelo CAPA a edital da Igreja 
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, foi possível estruturar a feira, com a aquisição de lona, bancas, 
saias, balança e aventais. 

Atualmente, o objetivo é ampliar o número de famílias produtoras e a diversidade de produtos, prin-
cipalmente alimentos agroindustrializados. As famílias percorrem uma distância média de 50 km para 
levar aproximadamente 50 tipos de alimentos, entre hortaliças, frutas, grãos, raízes e tubérculos. As fa-
mílias estão com produção agroecológica em adequação ao processo de certificação orgânica.

Feira Ecológica Terra Limpa

A feira conta com apoio de empreendimento do Bairro Quartier, que disponibiliza o local para 
sua realização, e do projeto Rede CAPA de Agroecologia, da Fundação Luterana de Diaconia/CAPA, 
que tem apoio da Fundação Banco do Brasil, para a compra de um kit feira, composto pela estru-
tura das bancas, gazebo, saias e balança digital.

Atualmente, a feira, realizada uma vez por semana, conta com duas bancas, envolvendo o tra-
balho de seis famílias certificadas pela Rede Ecovida, dos municípios de Turuçu e São Lourenço do 
Sul, que percorrem de 50 a 100 km para levar os alimentos para comercialização. A oferta conta 
com mais de 50 alimentos diferentes.

Venda de alimentos agroecológicos é 
alternativa à produção do tabaco
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A Feira Sabores da Terra, inaugurada em maio de 2015, contou inicialmente com famílias participan-
tes de projetos de ATER e famílias do assentamento 12 de Julho, assessoradas pelo CAPA e Emater, em 
parceria com a prefeitura municipal de Canguçu e a Cooperativa União. As famílias assentadas e oriundas 
de projetos de chamadas públicas têm como objetivo diversificar a produção para além do cultivo de ta-
baco como fonte de renda principal e avançar nos processos de transição agroecológica, com a diminuição 
do uso de agrotóxicos e de insumos químicos e ampliação do uso de insumos orgânicos.

A feira acontece semanalmente, no centro da cidade. Atualmente, é mista, composta por sete fa-
mílias, sendo quatro assessoradas pelo CAPA e que estão em processo de transição agroecológica para a 
conformidade orgânica. Essas famílias optaram pela produção de alimentos agroecológicos como fonte 
de renda principal e desde 2020 não são mais produtoras de tabaco.

As famílias estão localizadas a 50 km da cidade e atualmente possuem produção diversificada e co-
mercializam diversos alimentos, como folhosas, tubérculos, raízes, frutas e panificados.

A Feira Municipal da Canchinha, no município de Canguçu, foi inaugurada no dia 3 de setembro de 
2019, por iniciativa da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo. É composta de 
cinco bancas de famílias produtoras do próprio município, com assessoria do CAPA e da Emater. Ocorre 
uma vez por semana e leva o nome devido à sua localização, em frente a uma cancha de futebol, no centro 
da cidade.

O CAPA, a partir do trabalho de assessoria a propriedades na diversificação das áreas cultivadas com 
tabaco, acompanha duas famílias que integram a feira. As famílias estão em processo de transição agro-
ecológica, com documentação encaminhada para a conformidade orgânica via organismo de controle so-
cial da Cooperativa União. As famílias percorrem um trajeto de até 60 km para levar à feira uma produção 
diversificada, composta por alimentos como hortaliças, frutas, tubérculos e raízes e panificados.

A assessoria às famílias e aos grupos agroecológicos no município de São Lourenço do Sul resultou, a 
partir da construção coletiva entre o CAPA e dois grupos agroecológicos, na inserção de 10 famílias com 
venda direta de sua produção e na organização de três bancas agroecológicas. A feira acontece uma vez 
por semana, no centro da cidade, e está inserida em uma feira mista, tradicional, que teve início nos anos 
de 1940, com sua primeira regulamentação em 1951. As bancas agroecológicas possuem espaço específico, 
identificado com faixas e banners com os logotipos do CAPA e da certificação orgânica da Rede Ecovida 
de Agroecologia. 

A inserção de famílias agroecológicas na venda direta remonta ao ano de 1995, quando as primeiras 
famílias começaram a comercializar a sua produção no município de Pelotas, junto com outras famílias 
da região, que atualmente compõem a Associação Arpa-Sul. No ano de 1996 foi estruturada a primeira 

Feira Sabores da Terra

Feira da Canchinha

Feira Agroecológica dos grupos de São Lourenço do Sul
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A Feira Ecológica Park Lindoia foi inaugurada em 18 de maio de 2019 e está localizada no bairro São 
Sebastião, em Porto Alegre. Ela acontece uma vez por semana, com 20 bancas. Representantes de 17 as-
sociações, grupos e cooperativas, oriundas da Zona Rural de Porto Alegre e de diferentes regiões rurais do 
estado, integram a feira.

O CAPA assessora o Grupo Agroecológico Cerro Verde desde a sua fundação em 2017, a partir de uma 
demanda apresentada pela Paróquia Sertão Santana da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Bra-
sil. O grupo, composto por quatro famílias certificadas pela Rede Ecovida de Agroecologia, ocupa a banca 
número 11. As famílias percorrem um trajeto de aproximadamente 125 km até o local e oferecem mais de 
50 alimentos, incluindo hortaliças, frutas, tubérculos, grãos e raízes.

Feira Ecológica Park Lindoia

Feira e loja da Coopervereda
Paraná – CAPA Verê

banca agroecológica, um marco para o município e que permanece até hoje. É uma referência para con-
sumidoras e consumidores locais e para turistas que visitam a cidade no verão e que buscam alimentos 
agroecológicos. Também serve como espaço de pesquisa e troca de experiências com alunos dos cursos de 
Agroecologia, Educação do Campo, Gestão Ambiental e Gestão de Cooperativas, ligados à Universidade 
Federal do Rio Grande, no campus de São Lourenço do Sul. 

A feira possui uma ampla diversidade, com mais de 100 alimentos diferentes produzidos ao lon-
go do ano, com hortaliças, frutas, tubérculos, raízes, cereais, frutas, ervas, condimentos, temperos, 
plantas alimentícias não convencionais e alimentos agroindustrializados. As famílias estão certifi-
cadas pela Rede Ecovida de Agroecologia. A partir da pandemia, acentuou-se a demanda de pedidos 
e encomendas de alimentos para a montagem e entrega de cestas. As encomendas são realizadas 
através das redes sociais ou diretamente em contato via mensagens de texto, e a retirada é realiza-
da na própria feira ou ainda com entrega de cestas nas residências das famílias consumidoras, nos 
dias de realização da feira semanal.

Coopervereda 
comercializa os 
alimentos na sua 
loja e na sua feira 
permanente
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O município de Verê é referência em produção orgânica no Sudoeste do Paraná, sendo que as famílias 
estão organizadas desde 2001, por meio da Associação de Produtores Agroecológicos de Verê, fundada 
nesse ano. Sua finalidade é organizar a produção e a comercialização dos alimentos produzidos de forma 
agroecológica, oriundos da agricultura familiar. Em 2015, com os mesmos objetivos, foram constituídas a 
Cooperativa dos Produtores Orgânicos e Agroecológicos do Sudoeste do Paraná (Coopervereda), e a Co-
operativa de Sucos e Alimentos de Verê (Coopervive), em 2016, que existia desde 2005 como Associação 
dos Vitivinicultores de Verê.

As duas cooperativas são assessoradas pelo CAPA e possuem a certificação participativa da Rede Eco-
vida de Agroecologia, comercializam seus produtos na loja e/ou feira permanente da Coopervereda, no 
centro de da cidade, aberta de segunda a sexta-feira e aos sábados pela manhã.

Com o objetivo de oportunizar o acesso da população a alimentos saudáveis, surgiu em 2017, no mu-
nicípio de Pato Branco, o projeto Feiras nos Bairros, proposto pela Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Logo em 2018 inaugurou-se a 
primeira feira de produtos orgânicos e artesanais dos bairros no município.

A partir de 2019, a parceria se ampliou com a integração da comissão da Plataforma da Alimentação 
Saudável, que engloba entidades como o próprio CAPA, a Associação de Estudos, Orientação e assistên-
cia Rural, Rede Ecovida de Agroecologia, Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Sindicato dos Traba-
lhadores da Metalurgia e Secretaria Municipal de Agricultura. Atualmente, já são três feiras e a entrega de 
cestas, que ocorrem semanalmente nos bairros Primavera, Cristo Rei e Planalto.

A Feira do Bairro Jardim Primavera, promovida semanalmente, fica localizada no pavilhão da Igreja Nossa 
Senhora de Fátima, em Pato Branco, desde maio de 2018. Conta com duas famílias de base agroecológica e 
participantes da Coopervereda. As bancas dispõem de uma grande diversidade de alimentos, incluindo horta-
liças, frutas, panificados, conservas, geleias, sucos orgânicos e o tradicional pastel de feira, entre outros produtos 
agroecológicos e orgânicos.  

Projeto Feiras nos Bairros

Feira do Bairro Jardim Primavera

Iniciativa dispõe de três feiras e entrega 
cestas a consumidoras e consumidores
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Inaugurada em janeiro de 2019, a Feira do Bairro Cristo Rei é realizada semanalmente, junto ao 
Sindicatos dos Trabalhadores da Indústria Metalúrgica em Pato Branco. Conta com a participação de 
duas famílias de base agroecológica e integrantes da Coopervereda. Na feira, comercializam hortali-
ças, frutas, panificados, conservas, geleias, sucos orgânicos e o tradicional pastel da feira.

Inaugurada em setembro de 2020, a Feira do Bairro Planalto, em Pato Branco, conta com a par-
ticipação de três famílias de base agroecológica e orgânica, que comercializam hortaliças, frutas, 
sucos orgânicos e o tradicional pastel de feira. A feira é realizada uma vez por semana, no Centro 
Comunitário.  

A Cesta Saudável é mais uma iniciativa do Projeto Feiras nos Bairros de Pato Branco, sendo de-
senvolvida através da Plataforma da Comida Saudável, da qual o CAPA e demais entidades da região 
fazem parte. A cesta saudável está disponível para os municípios de Pato Branco e Francisco Beltrão 
e oferece os mesmos produtos disponíveis nas feiras e loja da Coopervereda – frutas, legumes, ver-
duras, grãos, tubérculos, geleias, conservas e compotas, sucos, vinagre, mel, queijo, salame, farinhas, 
panificados e outros.

As compras são feitas on-line através do site do projeto cesta saudável. No município de Pato 
Branco, as compras são realizadas através do site: https://pb.cestasaudavel.com.br/, podendo ser 
retiradas no local das feiras ou entregues nas casas. Já no município de Francisco Beltrão, as compras 
são realizadas no site: https://fb.cestasaudavel.com.br/ e horário de entrega é combinado de acordo 
com a disponibilidade da consumidora e do consumidor.  

Em 2017, inaugurou-se a primeira Feira do Produtor no município de Renascença, por solicitação 
de famílias, em parceria com o município. As famílias feirantes são oriundas da agricultura familiar, 
assim como de grupos de assentadas e assentados da reforma agrária, acompanhadas pelo CAPA e 
com produção de base agroecológica. As famílias comercializam hortaliças, frutas e panificados na 
praça central do município, sempre aos sábados.

No município de Marmeleiro, famílias de grupos da reforma agrária, assessoradas pelo CAPA, 
conquistaram em 2019 dois espaços para comercializar seus produtos: na Feira Livre do Produtor, 

Feira do Bairro Cristo Rei

Feira do Bairro Planalto

Cesta Saudável

Feira do Produtor

Feira Livre da Agricultura Familiar
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na praça central da cidade, e na Feira Livre da Agricultura Familiar, no bairro Santa Rita. Os produ-
tos ofertados pelas famílias agroecológicas incluem hortaliças, frutas, panificados e outros produtos 
artesanais.

A Associação dos Produtores Orgânicos de São Jorge D’oeste congrega famílias agricultoras de 
base agroecológica e orgânica no município de São Jorge D’oeste, sendo que algumas já alcançaram 
a certificação da Rede Ecovida de Agroecologia. Os produtos incluem hortaliças, frutas e panificados 
agroecológicos, comercializados semanalmente no Mercado e na Feira do Produtor.

A atuação do CAPA Pelotas (RS) com as comunidades kilombolas teve início no ano de 2000, 
quando foram realizadas as primeiras visitas, rodas de conversa e reuniões com famílias dos muni-
cípios de São Lourenço do Sul e Canguçu. Atualmente, o trabalho abrange 14 comunidades distribu-
ídas em nove municípios. Uma das prioridades foi a ampliação da segurança alimentar das famílias, 
por meio da implantação de hortas e quintais agroecológicos, pequenos pomares com frutas nativas 
e exóticas e, mais recentemente, a implantação de sistemas agroflorestais.

Feira da AORSA

Feira Kilombola Akotirene

Feira da AORSA 
integra o projeto 
Feiras nos Bairros
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Como um dos resultados, famílias do Kilombo do Algodão, em Pelotas, e do Monjolo, em São 
Lourenço do Sul, fundaram em 29 de maio de 2021 a Feira Agroecológica Akotirene, no município 
de Pelotas. Ela ocorre todos os sábados, na Rua Conde de Piratiny, em frente à Praça Coronel Pedro 
Osório, ao lado da Biblioteca Pública Pelotense. A Feira Agroecológica leva o nome Akotirene em 
homenagem à primeira líder do Quilombo dos Palmares, considerada a matriarca e conselheira dos 
primeiros negros refugiados naquela região.

A feira, articulada através do Comitê Quilombola de Pelotas, recebeu apoio das secretarias de 
Cultura e de Desenvolvimento Rural, que disponibilizaram o espaço para a sua realização. A Funda-
ção Luterana de Diaconia, através do Programa de Pequenos Projetos, apoiou a aquisição da estru-
tura da feira.

Atualmente, 11 famílias das duas comunidades, em processo de transição agroecológica para a 
conformidade orgânica, organizam a produção e de forma coletiva enviam os produtos para se-
rem comercializados. As famílias revezam a sua participação, interagindo com o público, trocando 
aprendizagens e divulgando a identidade kilombola. 

A produção diversificada é composta por cerca de 40 alimentos, entre frutas, hortaliças, grãos, 
raízes, tubérculos e alguns panificados. As e os feirantes percorrem uma distância de 120 km, saindo 
da localidade do Cantagalo, interior de São Lourenço do Sul, onde residem as famílias do Kilombo 
Monjolo, e 60 km, saindo da localidade do Triunfo, interior de Pelotas, da comunidade Kilombola do 
Algodão.

Oferta é diversificada, 
incluindo cerca de 40 
tipos de alimentos



24

As feiras resistem no tempo como espaços de venda direta permanentes, sendo realizadas em 
diferentes locais, desde municípios menores a maiores, com diferentes formas de organização e cir-
cuitos curtos de comercialização, com menor custo, para levar alimentos agroecológicos a todas e 
todos que buscam para suas famílias “comida boa na mesa”. 

Além disso, possibilitam o fortalecimento e ampliação de iniciativas de comércio justo e solidá-
rio, envolvendo diretamente famílias, associações e cooperativas da agricultura familiar, consumi-
doras e consumidores. São estratégias de reprodução social da agricultura familiar e manutenção 
das famílias no campo, com destaque para as relações de confiança estabelecidas entre agricultoras 
e agricultores com o público consumidor.

Comida boa na mesa

Feira na Universidade Regional Integrada (URI) – Campus Erexim (RS)
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Apoiando as feiras agroecológicas estamos contribuindo para a valorização 
da agricultura familiar, do homem e da mulher camponesa, para a geração 
de trabalho e renda, para a saúde dos agricultores e daqueles que consomem 
os alimentos. Indiretamente, estamos apoiando uma agricultura voltada à 
valorização e conservação da diversidade biológica e cultural. 

Feiras agroecológicas: entrelaçando 
comunidades do campo e da cidade

Realização

Apoio

Sônia Beatris Balvedi Zarzevski, professora do Departamento do Curso de 
Ciências Biológicas da Universidade Regional Integrada, Campus Erexim (RS)


