
                 

 

 

CÉLULAS DE CONSUMO RESPONSÁVEL  

Construindo Redes de Cidadania Agroalimentar em SC 

O Laboratório de Comercialização da Agricultura Familiar (LACAF / UFSC), em 

parceria com o munícipio de Imbuia-SC, está construindo grupos de consumo responsável 

de alimentos agroecológicos e orgânicos na cidade de Florianópolis. Identificamos a 

necessidade dos agricultores do grupo AGRODEA, da Rede Ecovida de Agroecologia, 

viabilizarem mercados mais justos para seus produtos, associado à crescente demanda 

dos consumidores por alimentos mais limpos e saudáveis. 

_______________________________________________________ 

Modelos Cestas de produtos orgânicos CCR para entrega semanal: 

Dividimos os produtos em 6 categorias (folhosas, frutas, legumes, raízes, temperos e chás 

e grãos), cada qual composta por diferentes tipos de produtos. Estas categorias e tipos de 

produtos dentro de cada uma, irão compor os dois modelos de cestas de produtos 

orgânicos propostas: Cesta Pequena (9 itens ou aproximadamente 4,5 Kg) e Cesta Grande 

(13 itens ou aproximadamente 9 Kg). 

Além disso, serão disponibilizadas, semanalmente, duas listas de produtos adicionais que 

não estão inseridos nas cestas: itens adicionais orgânicos e itens adicionais coloniais (não 

orgânicos). 

Cesta Pequena (9 itens ou aproximadamente 4,5 Kg): R$ 29,00 por semana: R$ 

116,00 em um ciclo (quatro semanas).  

2 itens de folhosas (1 folha salada e 1 folha para refogar): variando ao longo das semanas 

e sazonalidade (Ex: alface, espinafre, couve folha (verde e manteiga), rúcula, agrião, 

azedinha); 

1 a 2 tipos de frutas: variando o tipo ao longo das semanas e sazonalidade (Ex:lima da 

pérsia, limão, abacate, ameixa roxa, banana, caqui, jabuticaba, jerivá, laranja, maracujá 

do mato, melancia, morango, nêspera, pêssego, uva, amora, figo);  

2 tipos de legumes: variando o tipo ao longo das semanas e sazonalidade (Ex:beterraba, 

brócolis, cebola, couve-flor, rabanete, abobrinha, berinjela, tomate, pimentão, pepino 

japonês, vagem, alho, alho poró, milho verde, repolho verde e roxo, cenoura, abobora 

pescoço, nabo); 

1 a 2 tipos de raiz: variando o tipo ao longo das semanas e sazonalidade (Ex:aipim, batata-

doce, batata salsa, cará da terra, cará do ar, taiá); 

 



2 tipos de temperos e chás: 1 tipo de tempero (Ex: cheiros verdes: salsa, salsão, coentro, 

orégano, manjericão, tomilho) e 1 tipo de chá (capim limão, cidreira, hortelã, alecrim) - 

variando o tipo ao longo das semanas e sazonalidade. 

Cesta Grande: (13 a 14 itens ou aproximadamente 10 Kg): R$ 53,00 por semana: R$ 

212,00 em um ciclo (quatro semanas) 

4 tipos de folhosas: 2 folhas salada e 2 folhas para refogar: variando ao longo das semanas 

e sazonalidade (Ex: alface, espinafre, couve folha (verde e manteiga), rúcula, agrião, 

azedinha); 

2 tipos de frutas: variando o tipo ao longo das semanas e sazonalidade (Ex: lima da pérsia, 

limão, abacate, ameixa roxa, banana, caqui, jabuticaba, jerivá, laranja, maracujá do mato, 

melancia, morango, nêspera, pêssego, uva, amora, figo); 

3 tipos de legumes: variando o tipo ao longo das semanas e sazonalidade (Ex: beterraba, 

brócolis, cebola, couve-flor, rabanete, abobrinha, berinjela, tomate, pimentão, pepino 

japonês, vagem, alho, alho poró, milho verde, repolho verde e roxo, cenoura, abobora 

pescoço, nabo); 

2 tipos de raiz: variando o tipo ao longo das semanas e sazonalidade (Ex: aipim, batata-

doce, batata salsa, cará da terra, cará do ar, taiá); 

2 tipos de temperos e chás: 1 tipo de tempero (Ex: cheiros verdes: salsa, salsão, coentro, 

orégano, manjericão, tomilho) e 1 tipo de chá (capim limão, cidreira, hortelã, alecrim) - 

variando o tipo ao longo das semanas e sazonalidade; 

1 tipo de grão: aproximadamente 1 Kg: variando o tipo ao longo das semanas e 

sazonalidade (feijão (carioca, preto, vermelho e adzuki), etc.) 

Produtos Adicionais/Avulsos: 

Lista de itens adicionais orgânicos que não estejam presentes na cesta da semana: 

folhosas, frutas, legumes, raízes, temperos, processados, polpas, sucos, cebola em réstia, 

etc., para os quais terá uma lista de produtos e preços. 

Lista de itens adicionais coloniais (não orgânicos): mel, ovos caipira, pão de milho, etc. 

 


