
PASSO A PASSO 

Célula de 
Consumo 

Responsável 
UFSC - Trindade 

PARCEIROS 

Telefone: +55 (48) 3721-4817 

Email: 
celulasdeconsumoresponsavel@gmail.com 

Web: lacaf.paginas.ufsc.br/celula-de- 
consumo-responsavel/ 

  

Para o(a) consumidor(a) responsável: 

•  Comprometer-se a fazer o depósito das 
cestas/produtos adicionais 
antecipadamente; 

•  Enviar os comprovantes pelo 
WhatsApp (47) 98481-8214; 

• Informar caso não possa receber a  
cesta. A mesma ficará como crédito a 
ser retirado em espécie, sem prejuízo 
ao pagamento do ciclo; 

• Buscar sua cesta na Célula UFSC - 
Trindade (no dia e horário definido), 
não esquecendo de levar a sua sacola 
retornável; 

• Participar das atividades de formação 
promovidas pelo projeto tais com 
palestras, workshops e seminários; 

• Estimular a participação de outras 
pessoas para fomentar a criação de 
novas CCR’s, contribuindo para a 
construção das redes cívicas 
agroalimentares.  
 
Para os(as) agricultores(as): 

• Receber e sistematizar os pedidos dos 
consumidores; 

• Confirmar o  recebimento do 
pagamento via WhatsApp; 

• Disponibilizar mensalmente aos 
consumidores uma prévia dos 
produtos que irão compor as cestas do 
ciclo;  

• Realizar o levantamento dos alimentos 
e produtos e organizar a distribuição 
nas cestas; 

• Transportar as cestas e realizar as 
entregas no dia, hora e local 
estabelecido; 

• Participar das reuniões para criação de 
novas CCR’s; 

• Participar das atividades de formação 
promovidas pelo projeto tais como 
palestras, workshops e seminários; 

• Estimular a participação de novos  
agricultores para fomentar a criação de 
novas CCR’s. 

 

APOIO FINANCEIRO 

ORGANIZAÇÃO 

mailto:celulasdeconsumoresponsavel@gmail.com


Dinâmica de funcionamento SOBRE O PROJETO 

Consumidor 
Agricultor 

Ecológico 

Consumidor Consumidor 

Agricultor 

Ecológico 

Agricultor 

Ecológico 

A proposta Células de Consumo Responsável 
é um projeto de extensão do Laboratório de 
Comercialização da Agricultura  Familiar  
(LACAF/UFSC)  o qual   iniciou   em   2016   
um   trabalho de constituição   de   grupos   de   
consumo  de alimentos  agroecológicos  e  
orgânicos, visando torná-los acessiveis à 
todas as camadas socioeconômicas na cidade   
de   Florianópolis. Hoje já são 3 as 
experiências de CCR´s na cidade (Sambaqui, 
SOCIESC e Beira Mar). Esta   iniciativa é um 
projeto piloto para a criação de uma 
tecnologia social de venda direta, que nasceu 
da necessidade de grupos de agricultores 
familiares viabilizarem mercados mais justos 
para seus produtos, associado à crescente 
demanda dos consumidores por alimentos 
mais limpos e saudáveis. 

Agricultor 

Ecológico 
Consumidor Consumidor 

 Cesta Pequena: (10 itens/aproximadamente 4,5 Kg); R$ 29,00 por semana = R$ 116,00 em um ciclo (4 
semanas); 

 Cesta Grande: (13 itens/aproximadamente 9 Kg); R$ 53,00 por semana = R$ 212,00 em um ciclo (4 
semanas). 

OBJETIVO 
Contribuir para a construção de uma Rede de 

Cidadania Agroalimentar na Região 
Metropolitana de Florianópolis (RMF), assim 
como  gerar  dinâmicas  de  mercado  e 
consumo ético/responsável, ampliando o 
abastecimento de produtos agroecológicos 
provenientes da agricultura familiar. 

INSPIRAÇÃO 
Experiências já consolidadas na Itália, 
conhecidas como Gruppi di Acquisto Solidale 
(GAS). 

 

DEVERES E RESPONSABILIDADES 

Célula de Consumo 
Responsável - CCR 

           CONSUMIDORES  
 
• Participar, como co-produtores do processo de 
criação e desenvolvimento das CCR´s (reuniões, 
visitas, capacitações); 
 • Viabilizar economicamente a iniciativa, através 
de pedidos regulares e valores mínimos de pedido; 
 • Articular um local apropriado junto à equipe 
para servir como Ponto de Entrega; 
• Integrar-se a outras atividades além da compra 
dos produto tais como visitas às propriedades 
agroecológicas, capacitações, etc. 
 • Criar vínculos de corresponsabilidade com as 
famílias de agricultores e consumidores; 
 • Apropriar-se dos conceitos que envolvem o 
consumo responsável, atuando como co-
produtores da cadeia.  

AGRICULTORES 
 
• Participar, como grupo de agricultores, 
no processo de criação e desenvolvimento 
das CCR´s (reuniões, visitas, capacitações); 
•Produzir e Ofertar alimentos 
orgânicos certificados a preços justos, 
apropriados a uma iniciativa que reduz 
custos e necessidades logísticas e que 
defende a "popularização dos orgânicos"; 
• Auxiliar na promoção da segurança 
alimentar das famílias consumidoras; 
 • Responsabilizar-se com a logística de 
fornecimento dos alimentos;  
• Ajudar no processo de transformação dos 
consumidores em co-produtores junto à 
realidade da produção agroecológica de 
alimentos. 
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