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1. Diagnóstico

Atualmente, os modos de produção e consumo de alimentos trazem

sérias ameaças ambientais, o que traz a necessidade pela busca por sistemas

produtivos sustentáveis de alimentos.

O sistema de produção convencional se apoia na alta aplicação de

insumos e tecnologias agrícolas, destinados a produtividade em larga escala,

com o uso generalizado de agrotóxicos que podem prejudicar o ser humano e

contaminar o agricultor e o meio ambiente.

Diante disso, observa-se que a agricultura convencional não é

sustentável, pois seus métodos geram impactos ambientais, como o uso

intensivo de recursos hídricos, a degradação do solo, a perda de

biodiversidade, além de ser a principal causa do desmatamento e emissão de

gases de efeito estufa.

A agricultura sustentável utiliza tecnologias e práticas agrícolas para

aumentar a produtividade da terra enquanto reduz os danos ao solo, água, ar,

biodiversidade e a saúde dos agricultores e consumidores, visando a

manutenção de áreas de preservação permanente, diminuindo o uso de
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insumos com a substituição de outros mais ecológicos, como as sementes

orgânicas e os fertilizantes naturais. Desse modo, restaura-se a união entre

produtores e consumidores apoiando o desenvolvimento social e ecológico do

sistema alimentar.

Neste contexto, a produção de orgânicos se encontra-se em alta no

mercado devido a procura por produtos que assegurem maior saúde e bem-

estar, visto que existe uma crescente insegurança quanto à atual indústria, que

ampliou a inclusão de substâncias químicas que afetam a saúde humana e os

ecossistemas naturais.

Em vista disso, constata-se que a atenção aos meios de produção de

alimentos integram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), como

o objetivo 2 que lista a promoção da agricultura sustentável; o acesso a

alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano; aumento da

produtividade agrícola e da renda dos pequenos produtores de alimentos,

incluindo agricultores familiares, que ajudam a manter os ecossistemas, que

fortalecem a capacidade de adaptação às mudanças climáticas, e que

melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo. Além do objetivo 8,

que aborda o apoio as atividades produtivas, geração de emprego decente e

empreendedorismo, e também o objetivo 12, que pauta a gestão sustentável e

o uso eficiente dos recursos naturais, a redução do desperdício de alimentos

nos níveis de varejo e do consumidor, incluindo as perdas pós-colheita.

Portanto, para a agricultura sustentável alcançar melhores resultados no

município de Quatá, o incentivo a mudança de hábitos dos munícipes deve ser

realizado com a promoção do comércio desses alimentos produzidos pelos

produtores locais, para isso, é necessário que essas ações sejam atrativas,

contínuas e permanentes.

2. Proposta

Partindo da problemática dos alimentos não sustentáveis, torna-se

essencial o estímulo às práticas produtivas benéficas ao meio ambiente para a
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sintropia entre o meio rural e urbano, com o objetivo de fornecer alimentos

livres de agrotóxicos, cultivados sem causar impactos ambientais.

Um exemplo disso são as feiras livres, que impulsionam a biodiversidade,

ofertando diferentes variedades de alimentos com preparos culturais

tradicionais, sendo produzidos por agricultores familiares locais e

comercializados a preço justo, o que aproxima mais os consumidores,

melhorando assim a economia, o meio ambiente e a saúde, além de valorizar o

alimento e os produtores da região.

Sendo assim, a realização de feiras no município de Quatá pode

proporcionar essa aproximação entre os produtores e consumidores, gerando

empregos na cidade e assegurando a venda de produtos sustentáveis e

saudáveis.

3. Ferramenta de Comunicação

Imagem 01 - Publicação no Facebook.

Disponível em: https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=965044740744003.

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=965044740744003
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Imagem 02 - Publicação no Facebook.

Disponível em:
https://www.facebook.com/prefquata/posts/pfbid07Q5qGoQuRLguL47xchp4WWwngtZN2Vbea8
4seU5Lw3V5osm9TTUxzhp1VRPyzNhpl.

Imagem 03 - Publicação no Facebook.

Disponível em:
https://www.facebook.com/prefquata/posts/pfbid0DLXnLJvmyvv4RBkP6s4DbnT1az39H8hcAt4
Wjaux3VAxj5PWbzM2rRyYipf1o4zcl.

https://www.facebook.com/prefquata/posts/pfbid07Q5qGoQuRLguL47xchp4WWwngtZN2Vbea84seU5Lw3V5osm9TTUxzhp1VRPyzNhpl
https://www.facebook.com/prefquata/posts/pfbid07Q5qGoQuRLguL47xchp4WWwngtZN2Vbea84seU5Lw3V5osm9TTUxzhp1VRPyzNhpl
https://www.facebook.com/prefquata/posts/pfbid0DLXnLJvmyvv4RBkP6s4DbnT1az39H8hcAt4Wjaux3VAxj5PWbzM2rRyYipf1o4zcl
https://www.facebook.com/prefquata/posts/pfbid0DLXnLJvmyvv4RBkP6s4DbnT1az39H8hcAt4Wjaux3VAxj5PWbzM2rRyYipf1o4zcl
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Imagem 04 - Publicação no Facebook.

Disponível em:
https://www.facebook.com/prefquata/posts/pfbid035p8JaUVF2qRQZWo2poGR8Gd3N3BXHs1L
zcH4r87S4TSVJqqPGyKi2pd3k2cdtJQ1l.

Imagem 05 - Publicação no Facebook.

Disponível em:
https://www.facebook.com/prefquata/posts/pfbid0YWBYCyJ1NdgCqcy4aNznGk5ren5fmzkJRaB
FynuWAf5LMUN3eqJH1hA23JcEBBTml.

https://www.facebook.com/prefquata/posts/pfbid035p8JaUVF2qRQZWo2poGR8Gd3N3BXHs1LzcH4r87S4TSVJqqPGyKi2pd3k2cdtJQ1l
https://www.facebook.com/prefquata/posts/pfbid035p8JaUVF2qRQZWo2poGR8Gd3N3BXHs1LzcH4r87S4TSVJqqPGyKi2pd3k2cdtJQ1l
https://www.facebook.com/prefquata/posts/pfbid0YWBYCyJ1NdgCqcy4aNznGk5ren5fmzkJRaBFynuWAf5LMUN3eqJH1hA23JcEBBTml
https://www.facebook.com/prefquata/posts/pfbid0YWBYCyJ1NdgCqcy4aNznGk5ren5fmzkJRaBFynuWAf5LMUN3eqJH1hA23JcEBBTml
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Imagem 06 - Publicação no Instagram.

Disponível em: https://www.instagram.com/p/CWBq1afLkWO/?next=%2F.

Imagem 07 - Publicação no Instagram.

Disponível em: https://www.instagram.com/p/CWdldd1L-Lk/?next=%2F.

https://www.instagram.com/p/CWBq1afLkWO/?next=%2F
https://www.instagram.com/p/CWdldd1L-Lk/?next=%2F
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Imagem 08 - Publicação no site da Prefeitura.

Disponível em: https://www.quata.sp.gov.br/noticias/cultura-e-turismo/2021/11/12/quata-
retoma-atividades-culturais-economicas-e-estreia-quintou/2826.

Imagem 09 - Publicação no site da Prefeitura.

Disponível em: https://www.quata.sp.gov.br/noticias/administracao-e-
financas/2022/06/10/projeto-feira-livre-garante-para-quata-o-premio-sebrae-empreendedor-
prefeito-marcelo-pecchio-recebe-premio-de-prefeito-empreendedor/2962.

https://www.quata.sp.gov.br/noticias/cultura-e-turismo/2021/11/12/quata-retoma-atividades-culturais-economicas-e-estreia-quintou/2826
https://www.quata.sp.gov.br/noticias/cultura-e-turismo/2021/11/12/quata-retoma-atividades-culturais-economicas-e-estreia-quintou/2826
https://www.quata.sp.gov.br/noticias/administracao-e-financas/2022/06/10/projeto-feira-livre-garante-para-quata-o-premio-sebrae-empreendedor-prefeito-marcelo-pecchio-recebe-premio-de-prefeito-empreendedor/2962
https://www.quata.sp.gov.br/noticias/administracao-e-financas/2022/06/10/projeto-feira-livre-garante-para-quata-o-premio-sebrae-empreendedor-prefeito-marcelo-pecchio-recebe-premio-de-prefeito-empreendedor/2962
https://www.quata.sp.gov.br/noticias/administracao-e-financas/2022/06/10/projeto-feira-livre-garante-para-quata-o-premio-sebrae-empreendedor-prefeito-marcelo-pecchio-recebe-premio-de-prefeito-empreendedor/2962
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4. Execução

As feiras de Quatá são institucionalizadas pela Prefeitura, a “Feira Livre”

por exemplo é realizada todos os domingos, das 7h às 12h, onde os

agricultores locais vendem seus alimentos produzidos de maneira sustentável

(Imagem 10).

Imagem 10 - Produtor local comercializando na Feira Livre.

Fonte: Imprensa da Prefeitura Municipal de Quatá (2021).

A facilidade em ter produtos frescos em um só lugar torna a Feira Livre

um grande sucesso na cidade. Este evento oferece aos expositores do

município a oportunidade de comercializar seus produtos, gerando renda para

os feirantes (Imagem 11 e 12).
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Imagem 11 - Hortaliças comercializadas na Feira Livre.

Fonte: Imprensa da Prefeitura Municipal de Quatá (2021).

Imagem 12 - Feirantes expondo seus produtos.

Fonte: Imprensa da Prefeitura Municipal de Quatá (2021).
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Além disso, à partir de 2022, em todas as quintas-feiras foi realizado o

“Quintou” (Imagem 13 e 14), uma feira noturna que ocorre das 18h às 22h.

Assim como na Feira Livre, são comercializados produtos hortifrutigranjeiros,

comidas típicas e outros gêneros alimentícios, tudo isso com shows e mais

atrações ao vivo para a população.

Imagem 13 - Produtor local durante o Quintou.

Fonte: Imprensa da Prefeitura Municipal de Quatá (2021).

Imagem 14 - Feirantes expondo seus produtos.

Fonte: Imprensa da Prefeitura Municipal de Quatá (2021).




