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1. Introdução 

 

O sistema político-econômico que predomina na organização da sociedade atual é o 

sistema capitalista. Entre outros fatores, o capitalismo é um sistema baseado na 

legitimidade da propriedade privada, na busca constante pelo lucro e pela acumulação 

de capital, que se manifesta na forma de bens e dinheiro. Esse conjunto de fatores leva 

os indivíduos a desenvolverem comportamentos típicos desse arranjo organizacional, 

onde o principal deles seria a competição. Segundo Singer (2001) na sociedade 

capitalista a interação social está cindida em dois campos distintos, o competitivo, que 

abrange parte das atividades econômicas, políticas, lúdicas e etc., e o solidário, que 

engloba em princípio as relações familiares, de vizinhança, de coleguismo no trabalho e 

etc. 

De acordo com este autor a competição é positiva sob dois pontos de vista, quando 

permite a todos os consumidores escolher o que mais os satisfaz pelo menor preço e 

quando assegura que o melhor vença. Porém a competição gera efeitos sociais, que nem 

sempre são positivos para a sociedade, pois são evidenciados apenas os vencedores 

(Singer, 2002). Dentro dessa lógica, as relações sociais acabam por se desenvolver de 

maneira desigual, pois se cria um ambiente polarizado entre ganhadores e perdedores. 

Para haver uma sociedade onde a igualdade entre seus indivíduos é predominante, seria 

necessário que a economia fosse solidária em vez de competitiva, na qual seus 

participantes buscam a cooperação ao invés da competição (Singer, 2002). 

A solidariedade na economia acontece quando as pessoas se associam por meio de uma 

de uma organização igualitária para produzir, comerciar, consumir ou poupar. O 

princípio básico desta proposta é a associação entre iguais em vez do contrato entre 

desiguais. O modelo de empresa solidária seria a cooperativa de produção, nela todos os 

sócios têm a mesma parcela do capital e, por decorrência, o mesmo direito de voto em 

todas as decisões (Singer 2002). Contrapondo os dois modos de produção, Singer 

(2002) afirma que o capitalismo tem como princípios básicos o direito de propriedade 

individual aplicado ao capital e o direito à liberdade individual. A aplicação destes 

princípios divide a sociedade em duas classes básicas, a classe proprietária ou 

possuidora do capital e a classe que, por não dispor de capital, ganha a vida mediante a 

venda de sua força de trabalho à outra classe. Essa relação entre classes gera a 
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competição e a desigualdade. Ainda de acordo com Singer (2002) a economia solidária 

é outro modo de produção, cujos princípios básicos são a propriedade coletiva ou 

associada do capital e o direito à liberdade individual. A aplicação desses princípios une 

todos os que produzem numa única classe de trabalhadores que são possuidores de 

capital por igual em cada cooperativa ou sociedade econômica. Essa relação gera a 

solidariedade e a igualdade no modo de produção, cuja reprodução, no entanto, exige 

mecanismos estatais de redistribuição solidária da renda. 

Portanto, a base da economia solidária é um mercado baseado na cooperação e não na 

competição entre os produtores, nesta, o lucro é dividido entre todos que geram a 

riqueza e não apenas com os proprietários das empresas. A economia solidária resgata 

formas de comercialização conscientes, por levar em consideração valores sociais 

agregados, a troca de saberes tradicionais que cultivam práticas harmônicas com o 

ambiente o qual pertencemos. Embora não seja inédita, o debate desta temática vem 

sendo retomado em um novo contexto, caracterizado pelo crescimento das experiências 

conjuntas de produção e comercialização na economia, tanto no meio rural quanto no 

urbano (ARAUJO, 2017). 

Não se pode discutir formas de consumo sustentável sem mencionar o conceito de 

Consumo Responsável (CR). Entende-se por consumo responsável a intervenção do 

consumidor consciente em que suas escolhas diárias afetam sua qualidade de vida, a 

sociedade como um todo, a economia e a natureza. Assim, este consumidor (um 

indivíduo, um grupo ou uma instituição) busca alternativas, ajudando a construir opções 

saudáveis, sustentáveis e responsáveis de produção, comercialização e consumo 

(Instituto Kairós, 2011). 

A agricultura familiar (AF) resgata esse tipo de consumo responsável, pois preza por 

um comércio solidário, agregando um valor social a seus produtos. De acordo com o 

antigo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento são considerados 

agricultores familiares aqueles cidadãos que desenvolvem práticas no meio rural; 

detenham área de até quatro módulos fiscais (a medida varia de município para 

município); utilizem predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 

econômicas rurais; tenham renda familiar mínima originária de atividades econômicas 

rurais em seu estabelecimento e/ou empreendimento; e dirijam seu estabelecimento e/ou 

empreendimento com sua família. Ressalta-se que a AF é responsável pelos principais 
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produtos que chegam à mesa dos brasileiros (cerca de 90% da mandioca e 2/3 do feijão, 

do leite e dos suínos). Além disso, no mínimo 30% dos gastos com gêneros alimentícios 

para a alimentação escolar deve ser gasto com produtos da AF (Lei Federal nº 

11.947/09) (Instituto Kairós, 2011). 

A agricultura familiar se insere nesse contexto como um grande exemplo de práticas de 

consumo responsável que promovem a aliança entre produtores e consumidores, de 

forma responsável e justa. Tais práticas têm a intenção de, por um lado, facilitar o 

acesso dos consumidores a produtos e serviços da agricultura familiar, da agroecologia 

e da economia solidária a um preço justo, ao mesmo tempo em que se busca construir 

com os produtores um canal de escoamento de seus produtos com remuneração mais 

justa e melhores condições de trabalho (Instituto Kairós, 2011). Ressaltando que, 

segundo definição formulada pelo Instituto Kairós (2011), a agroecologia é “uma 

ciência holística e interdisciplinar que objetiva o desenvolvimento sustentável da 

agricultura”. Ainda segundo o Instituto existem algumas normas da produção orgânica 

que levam em conta quatro aspectos. O primeiro seria o ambiental, onde os produtores 

realizam manejo ecológico da produção de acordo com os recursos naturais disponíveis 

com o mínimo de impacto na natureza e em sua biodiversidade; o social que promove a 

valorização da agricultura familiar e da qualidade de vida de todos os atores da cadeia 

(do produtor ao consumidor); o econômico que tem como base estimular uma 

comercialização justa e solidária; e o quarto aspecto seria o cultural já que valoriza o 

conhecimento e a experiência de cada agricultor e a cultura local. 

Desse modo, a economia solidária e a concepção que norteia a relação das pessoas com 

a produção e o consumo de produtos e serviços representam alternativas a formas de 

comercialização competitivas do sistema capitalista. A economia solidária, por meio de 

empreendimentos autogestionários e direcionados ao desenvolvimento local, tem uma 

identidade muito forte com a forma de produção da agricultura familiar. A autogestão 

acontece quando todos os integrantes do empreendimento são, ao mesmo tempo, 

trabalhadores e donos e tomam as decisões de forma democrática. Os participantes ou 

sócios são trabalhadores que realizam atividades de produção de bens, prestação de 

serviços, fundos de crédito (cooperativas de crédito e fundos rotativos populares), 

comercialização e consumo solidário. E é com base nessa forma de trabalho que as 

famílias agricultoras se organizam. 
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A forma de comércio com viés solidário enfatiza a importância de mudanças nas 

relações de trabalho e nos valores individualistas das sociedades capitalistas, o principal 

argumento em defesa dessas práticas alternativas de economia refere-se à possibilidade 

de geração de renda para seus participantes. Mas para além do ganho monetário, pode-

se afirmar que os maiores benefícios advindos dessas experiências são os ganhos não 

materiais, tais como a valorização deste setor, o aumento da autoestima dos envolvidos, 

agregação de conhecimentos técnicos, do exercício da cidadania e da participação 

política. (MELO, 2005). 

Para fortalecer a consolidação de maneiras de consumo responsáveis é necessária a 

criação de ambientes comerciais que prezam por fatores que favoreçam esta forma de 

comercialização. Quando consumidores e produtores buscam estabelecer parcerias para 

implementar uma feira, desejam ter um ponto fixo de comercialização que tenha local, 

horário e periodicidade definidos para que o produtor possa fazer a venda direta de seus 

produtos para os consumidores (Instituto Kairós, 2011). Desta forma se concretizam 

espaços de trocas e comercialização que buscam ideais e valores congruentes, 

instaurando uma cultura de consumo local, favorecendo o consumo responsável e 

solidário. 

Dada essa exposição inicial, este projeto de intervenção busca construir uma proposta 

de desenvolvimento de feiras agroecológicas, baseadas na agricultura familiar, a ser 

implementado em todos os municípios que estão localizados ao redor de Belo 

Horizonte. Retirando do universo de trabalho deste projeto a capital mineira, o foco será 

os municípios que compõem a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). O 

presente trabalho tem como objetivo central incentivar a produção e comercialização 

dos produtos da agricultura familiar, influindo direta ou indiretamente sobre a renda 

mensal da família e na sustentabilidade ambiental. 

Este projeto busca, portanto, fazer um resgate da importância desse tipo de 

comercialização solidário, que envolvem práticas coletivas e cooperativas de produção. 

O modelo de implantação de feiras permanentes da agricultura familiar apresentado 

neste projeto busca dar visibilidade aos pequenos produtores da RMBH, estimulando a 

interação entre eles e valorizando o alimento de qualidade com preços acessíveis. Ao 

implantar uma feira da agricultura familiar, o município parceiro buscará aperfeiçoar 
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essa temática através de ações que unificarão a produção de produtos agroecológicos 

fornecidos pelas famílias agricultoras locais. 

A proposta aqui apresentada foi construída a partir da constatação da existência de 

muitas famílias residentes na RMBH que produzem algum tipo de produto em seus 

terrenos, mas de forma bastante dispersa. Além de incentivo e apoio à produção, os 

produtores da agricultura familiar precisam de incentivo à comercialização. Observando 

a defasagem de projetos locais que buscam unificar e consolidar esse tipo de comércio 

surgiu a ideia da formulação de um Projeto de Feiras Permanentes da Agricultura 

Familiar na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Além da importância de desenvolver programas que buscam fortalecer a agricultura 

familiar, este projeto tem um baixo custo de formulação e implementação. Através de 

parcerias estabelecidas entre as prefeituras municipais, a EMATER-MG e o Ministério 

do Desenvolvimento Agrário (MDA) é possível ter acesso ao chamado Kit-Feira. Este 

kit é composto por 10 barracas, 20 jalecos, 60 caixas plásticas e 02 balanças digitais. Os 

kits oferecem mais infraestrutura para o agricultor expor e vender suas mercadorias nas 

feiras, além de padronizar os instrumentos que são necessários para o bom 

funcionamento desta. A EMATER desenvolve um projeto de implantação da feira e 

repassa ao MDA, que por sua vez autoriza a concessão do kit ao município interessado 

em realizar esse projeto.  

Com o intuito de estimular a organização e consolidação dessa temática buscou-se neste 

projeto elencar os pontos principais para a implantação de uma Feira da Agricultura 

Familiar.  Com as feiras implantadas nos municípios é possível criar uma rede 

cooperativa, formas de comercialização sustentável, relações de trabalho solidárias e 

aumento na geração de renda das famílias agricultoras. 

O projeto será dividido em sete partes, para além dessa introdução. A seção seguinte 

apresenta, de maneira bem sucinta a contextualização do tema no Brasil. Logo após será 

apresentado um diagnóstico situacional da agricultura familiar nas feiras livres já 

implementadas na RMBH. Em seguida será apresentada uma árvore de problemas e 

uma árvore de soluções com um recorte dos objetivos da intervenção, suas causas e 

consequências. Em seguida será exposto o quadro lógico do projeto. Na sequência a 

metodologia da intervenção, os recursos necessários e por fim o cronograma sugerido 

para o desenvolvimento da proposta apresentada. 
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2. Breve contextualização da Agricultura Familiar no Brasil 

 

Antes de avançarmos no desenvolvimento desse projeto, faz-se necessário uma breve 

exposição sobre o surgimento e consolidação da agricultura familiar no Brasil. A partir 

da década de 1990 o termo “agricultura familiar” foi se consolidando no país. Antes 

disso, a referência a esta parcela da população era quase inexistente, uma vez que os 

termos usualmente utilizados para qualificar e identificar essas categorias sociais eram 

os de pequeno produtor, produtor de subsistência ou produtor de baixa renda. Como 

ressaltam os autores: 

Durante a maior parte da história brasileira, a Agricultura Familiar foi um 

segmento quase inteiramente esquecido pelo Poder Público. A modernização 
da agricultura se deu em detrimento deste segmento, uma vez que as políticas 

públicas privilegiaram os produtores mais capitalizados: a esfera produtiva de 

commodities, voltadas ao mercado internacional, com fins de correção dos 

desequilíbrios dos pagamentos externos do país (MATTEI, 2001; 

DELGADO, 2005)(SILVA; NUNES; ARAÚJO, 2016, p.1). 

Autores como Sergio Schneider e Abel Cassol (2014), atribuem o surgimento e o 

reconhecimento da agricultura familiar no Brasil a três fatores. O primeiro tem a ver 

com a retomada do papel do movimento sindical após o fim da ditadura militar. O 

segundo está relacionado ao papel dos mediadores e intelectuais, especialmente 

cientistas sociais que debateram o tema no início da década de 1990.E o terceiro fator 

está relacionado ao papel do Estado e das políticas públicas, que passaram a reconhecer 

este setor e dar-lhe visibilidade a partir da criação do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). 

O PRONAF é considerado como a mais importante das políticas públicas voltadas à 

esta temática do país e gerou grande visibilidade ao conjunto da agricultura familiar do 

Brasil. Foi criado em 1996, através do Decreto nº 1.946, com quatro modalidades: 1) 

financiamento da produção; 2)financiamento de infraestrutura e serviços municipais; 3) 

capacitação e qualificação dos agricultores familiares; e 4) financiamento da pesquisa e 

extensão rural (Mattei, 2011). Segundo Schneider, Mattei e Gazolla (2004), o PRONAF 

sofreu vários ajustes e adaptações ao longo de seu desenvolvimento, sendo a mais 

expressiva a estratificação em grupos de agricultores familiares em 1999, segmentados 

de acordo com o nível da renda bruta familiar anual. Além dessa mudança, houve ainda 

a criação de linhas específicas para públicos e áreas específicos, tais como mulheres, 

jovens, para o semiárido, para agroecologia, dentre outros, e mais recentemente, a 
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criação do PRONAF sistêmico, que elimina a segmentação por grupos (Aquino e 

Schneider, 2011).  

Em 2003, o PRONAF foi inserido no Programa Fome Zero como uma das suas ações 

estruturantes e passou a ser ampliado, mediante o aumento de recursos e a criação de 

novas modalidades. No ano de 2012, foram destinados 18 bilhões de reais ao programa 

e entre 2002 e 2012 o PRONAF recebeu cerca de 82 bilhões de reais (Toledo e 

Schneider, 2013). A partir deste, outros programas e políticas voltados à temática da 

agricultura familiar foram sendo desenvolvidos. Cabe ressaltar, o Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA), criado em 2004 para responder aos problemas de 

comercialização e acesso aos mercados da agricultura familiar. Destaca-se também o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que já existia mas foi 

reorganizado, e o fornecimento da produção pelos agricultores familiares passou a ter 

condições especiais, como a obrigação dos municípios que precisam comprar no 

mínimo 30% de produtos para alimentação escolar dos agricultores familiares 

(Schneider, Shiki e Belik, 2010). 

Em 2006 houve outro marco muito importante na trajetória dos agricultores familiares 

no Brasil, quando foi aprovada a Lei 11.326, conhecida como Lei da Agricultura 

Familiar, que dispõe sobre as diretrizes para a formulação da Política Nacional da 

Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Nesta Lei o agricultor 

familiar ou empreendedor familiar rural é definido como aquele que atende, 

simultaneamente, aos seguintes requisitos: “não detenha mais que quatro módulos 

fiscais; utilize predominantemente mão de obra de sua própria família em suas 

atividades econômicas; tenha renda familiar predominantemente de atividades 

econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento; e dirija o seu estabelecimento com a 

família.” (Brasil, 2006, Lei 11.326, art.3º). 

Em 2006 também foi feito o Censo Agropecuário pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), em que, pela primeira vez, foram levantados dados por 

estabelecimentos agropecuários segundo a condição do produtor, separando-se os 

estabelecimentos em familiares e não familiares (Schneider; Cassol, 2014). Os dados do 

último Censo mostraram que o Brasil possuía em 2006 um total de 5.175.489 

estabelecimentos agropecuários, dos quais 4.367.902 poderiam ser classificados como 

de agricultores familiares. Isso significa que a agricultura familiar representava, em 
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2006, 84% do total dos estabelecimentos agropecuários brasileiros e ocupava uma área 

de pouco mais de 80,3 milhões de hectares, o que representava 24,3% da área total dos 

estabelecimentos rurais brasileiros. A contribuição da agricultura familiar para a 

produção agropecuária não era pequena, pois 38% do valor total da produção e 34% do 

total das receitas do agro brasileiro advinham desse setor. Apesar de que os 

estabelecimentos não familiares representavam apenas 16% do total de unidades, 

ocupavam 76% da área de terra e geravam a maior parte do valor da produção (62%) e 

da receita (66%)(Schneider; Cassol, 2014). 

No Brasil os agricultores familiares ainda necessitam de informações e de assistência 

técnica para terem acesso a programas de políticas públicas que são primordiais para 

qualificar e aumentar sua produção. A ausência de assistência técnica, a baixa 

disponibilidade de recursos financeiros, a falta de regulamentação dos processos de 

produção, a são fatores limitadores para atingir uma maior inserção no mercado (Gleicy 

Bezerra e Madalena Schlindwein, 2017). 

Mesmo com este cenário, existem muitas experiências de feiras da agricultura familiar 

exitosas no país. Segundo uma pesquisa da autora Ana Paula Gomes de Melo (2005) 

foram realizados 15 estudos de caso em experiências de empreendimentos coletivos no 

meio rural, em três regiões distintas do estado de Minas Gerais: Região Noroeste, Vale 

do Jequitinhonha e Vale do Mucuri. O foco central da pesquisa foi a percepção dos 

agricultores familiares participantes das experiências conjuntas nas comunidades rurais 

e ou assentamentos. Tendo como pretensão compreender a gestão interna dessas 

experiências e a relação destes grupos com o mercado e com as organizações locais de 

mediação, sob a visão das famílias agricultoras, sendo estes atores sociais os sujeitos da 

pesquisa.  

Como resultado da análise, segundo a autora, os agricultores constataram o alcance de 

resultados positivos em decorrência das experiências coletivas. Evidenciando resultados 

imateriais, tais como o aumento de credibilidade destes grupos frente ao poder público e 

à sociedade, o envolvimento com diversas organizações, que se tornaram parceiras, não 

só dos empreendimentos coletivos, mas das comunidades e ou assentamentos como um 

todo e o trabalho conjunto, com a construção de uma relação sólida entre os 

participantes. Como ganhos materiais advindos da atividade de feira, foram elencados a 

geração de renda e a venda de uma maior variedade de produtos. Em depoimento, os 
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agricultores destacaram uma maior inserção dos produtos nos mercados locais, os tipos 

de mercados conquistados e o potencial das experiências coletivas para a geração de 

renda.  A autora ainda ressalta que as feiras livres municipais correspondem a uma 

forma de comercialização local muito importante para as famílias agricultoras. Como 

exemplo expôs a feira livre do município de Pavão que é o principal canal de 

comercialização dos grupos de horticultoras do Povoado de Limeira; a feira livre de 

Paracatu que é fundamental para cinco famílias da comunidade Santa Rita, região 

Noroeste; e a feira do município de Turmalina que é de extrema importância para 

aproximadamente 50 famílias participantes.  

Por fim a autora conclui:  

No entanto, foi possível perceber que as experiências que apresentaram o 

melhor saldo em termos de resultados materiais e imateriais foram aquelas 

que mostraram-se articuladas ao mesmo tempo, aos mercados (locais ou mais 

externos), às organizações de mediação e apoio à economia solidária e ao 

poder público. Foram também aquelas onde há o protagonismo dos 
agricultores e agricultoras, mas com uma coordenação compartilhada, isto é, 

onde há uma sinergia entre as bases e as organizações, sinalizando a 

importância da formação de redes de solidariedade. Então, o que se mostra 

fundamental é que estas redes devem se originar das experiências locais, das 

potencialidades da agricultura familiar e não de objetivos propostos por 

organizações externas – de mediação, financiadoras, governamentais ou não 

governamentais (MELO, 2005, p. 113). 

Diante do cenário aqui apresentado percebe-se o quão vasta é essa temática no país, já 

que existe uma grande parcela de agricultores familiares no país que impactam na 

produção e geração de renda da população como um todo. Tendo em vista a dimensão 

da agricultura familiar cabe ressaltar que ainda não existem muitas políticas e 

programas governamentais que prezem por esse público especifico. Portanto, é de suma 

importância que existam políticas públicas específicas e ações concretas de fomento e 

consolidação da agricultura familiar. 
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3. Diagnóstico situacional 

 

A Região Metropolitana de Belo Horizonte é a terceira maior região do Brasil. É 

composta por 34 municípios 1 , além de 16 municípios que compõem o Colar 

Metropolitano2, totalizando 50 municípios, com características sociais, ambientais e 

econômicas distintas. Sua população, de acordo com estimativa do IBGE 2016 é de 

5.873.841habitantes, o que representa 27,97% da população total do Estado de Minas 

Gerais.  

 

Fonte: Plano Metropolitano RMBH/UFMG 

Em parceria com a EMATER/MG, foram disponibilizados dados referentes às Feiras 

Livres que já acontecem nos municípios da RMBH, sem considerar a capital. Com essa 

                                                             
1 A RMBH é constituída pelos seguintes municípios: Baldim, Jaboticatubas, Matozinhos, Capim Branco, 

Pedro Leopoldo, Lagoa Santa, Confins, São José da Lapa, Taquaraçu de Minas, Nova União, Vespasiano, 
Santa Luzia, Sabará, Caeté, Esmeraldas, Ribeirão das Neves, Contagem, Belo Horizonte, Raposos, Nova 

Lima, Rio Acima, Betim, Ibirité, Sarzedo, Mateus Leme, Florestal, Juatuba, São José das Bicas, Mário 

Campos, Igarapé, Brumadinho, Rio Manso, Itatiauçu e Itaguara. 
2Espacialmente trata-se de municípios contíguos ao conjunto de municípios que compõem a RMBH. São 

eles: Funilândia, Prudente de Morais, Sete Lagoas, Inhaúma, Fortuna de Minas, São José da Varginha, 

Pará de Minas, Itaúna, Bom Jesus do Amparo, Barão de Cocais, São Gonçalo do Rio Abaixo, Santa 

Bárbara, Itabirito, Bonfim, Moeda e Belo Vale.   
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base de dados foi possível fazer um diagnóstico e concluiu-se que, dentre os 50 

municípios que compõe a Região, 24 possuem feiras com a participação dos 

agricultores familiares locais (Tabela 1). Sendo que dois municípios (Jaboticatubas e 

Esmeraldas) possuem duas Feiras já em funcionamento.  

Tabela 1 – Relação de Municípios da RMBH que implantaram Feiras da AF 

Municípios da Região 

Metropolitana 

Possui Feira da 

Agricultura 

Familiar? 

Municípios da Região 

Metropolitana 

Possui Feira 

da Agricultura 

Familiar? 

Baldim Sim Mário Campos Sim 

Belo Horizonte - Mateus Leme Sim 

Betim Sim Matozinhos Não 

Brumadinho Sim Nova Lima Sim 

Caeté Sim Nova União Sim 

Capim Branco Não Pedro Leopoldo Sim 

Confins Não Raposos Não 

Contagem Não Ribeirão das Neves Não 

Esmeraldas Sim Rio Acima Sim 

Florestal Sim Rio Manso Sim 

Ibirité Sim Sabará Sim 

Igarapé Sim Santa Luzia Não 

Itaguara Sim São Joaquim de Bicas Não 

Itatiaiuçu Não São José da Lapa Não 

Jaboticatubas Sim Sarzedo Sim 

Juatuba Sim Taquaraçu de Minas Não 

Lagoa Santa Não Vespasiano Não 

Municípios do Colar Metropolitano 
Possui Feira da Agricultura 

Familiar? 

Barão de Cocais Não 

Belo Vale Sim 

Bom Jesus do Amparo Não 

Bonfim Não 

Fortuna de Minas Não 

Funilândia Sim 

Inhaúma Não 

Itabirito Não 

Itaúna Não 

Moeda Não 

Pará de Minas Sim 

Prudente de Morais Não 

Santa Bárbara Não 

S. Gonçalo Rio Abaixo Não 

São José da Varginha Não 

Sete Lagoas Sim 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados disponibilizados pela EMATER-MG. 
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Dentre os municípios  que possuem feiras livres, há um universo de 840 famílias 

agricultoras expositoras como é detalhado na Tabela 2.  

Tabela 2 – Total de Famílias Expositoras 

Município População 

Nº total de 

famílias 

(agrupadas 

de 4 em 4) 

Nº de famílias 

que 

comercializam 

nas feiras 

% 

Baldim 8.061 2.015 6 0,30 

Belo Vale 7.829 1.957 5 0,26 

Betim 422.354 105.589 4 0,004 

Brumadinho 38.373 9.593 10 0,10 

Caeté 44.066 11.017 10 0,09 

Esmeraldas 68.133 17.033 5 0,03 

Esmeraldas 68.133 17.033 5 0,03 

Florestal 7.278 1.820 9 0,49 

Funilândia 4.237 1.059 1 0,09 

Ibirité 175.721 43.930 10 0,02 

Igarapé 40.468 10.117 3 0,03 

Itaguara 13.253 3.313 25 0,75 

Jaboticatubas - São José do Almeida 19.305 4.826 26 0,54 

Jaboticatubas - Sede 19.305 4.826 44 0,91 

Juatuba 25.490 6.373 13 0,20 

Mário Campos 14.811 3.703 15 0,41 

Mateus Leme 30.423 7.606 6 0,08 

Nova Lima 91.069 22.767 6 0,03 

Nova União 5.792 1.448 13 0,90 

Pará de Minas 91.969 22.992 15 0,07 

Pedro Leopoldo 63.406 15.852 6 0,04 

Rio Acima 10.026 2.507 23 0,92 

Rio Manso 5.730 1.433 20 1,40 

Sabará 135.196 33.799 80 0,24 

Sarzedo 30.478 7.620 10 0,13 

Sete Lagoas 234.221 58.555 470 0,80 

Total 2.218.583 554.646 840 0,15 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados disponibilizados pela EMATER-MG. 

Primeiramente o objetivo desta análise seria comparar o número total de famílias de 

cada município com o número de famílias agricultoras que participam das feiras 

promovidas pela EMATER. Como não havia dados sobre o número total de famílias por 

município, foi necessário dividir o número da população total de cada um, supondo que 

cada família tenha quatro membros. Ou seja, a população total de cada município foi 

divida e agrupada de quatro em quatro como uma forma de representação das famílias. 
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A partir da construção desse cenário foi possível dimensionar o quão baixo ainda é o 

número de famílias agricultoras que participam das feiras. O município que mais se 

destaca positivamente é Sete Lagoas que tem mais da metade do número total de 

famílias expositoras, com 470 famílias, o que representa 0,8% do número total de 

famílias do município. Funilândia é o que tem o menor número, com apenas uma 

família agricultora que utiliza os espaços das feiras para comercialização, sendo apenas 

0,09% do número total de famílias. O município que possui a maior porcentagem de 

participação das famílias agricultoras é Rio Manso com 1,40% do total das famílias são 

agricultoras que utilizam o espaço das feiras. Logo depois vem Rio Acima com 0,92% 

do total, com 23 famílias. E a menor participação é no município de Betim onde apenas 

4 famílias expõem nas feiras produzidas pela EMATER.  

A seguir, na Tabela 3, pode-se analisar as principais formas de organização das famílias 

nas feiras promovidas pela EMATER-MG na RMBH. 

Tabela 3 – Organização das Famílias nas Feiras de AF 

Município Forma de organização das famílias na Feira 

Baldim Grupo Informal 

Belo Vale Não participam de forma organizada 

Betim Associação; Cooperativa 

Brumadinho Associação; Grupo Informal 

Caeté Grupo Informal 

Esmeraldas Não participam de forma organizada 

Esmeraldas Não participam de forma organizada 

Florestal Grupo Informal 

Funilândia Grupo Informal 

Ibirité Associação 

Igarapé Não participam de forma organizada 

Itaguara Não participam de forma organizada 

Jaboticatubas - São José do Almeida Grupo Informal 

Jaboticatubas - Sede Associação 

Juatuba Associação 

Mário Campos Associação 

Mateus Leme Associação 

Nova Lima Grupo Informal 

Nova União  Grupo Informal 

Pará de Minas Grupo Informal; Não participam de forma organizada 

Pedro Leopoldo Associação 

Rio Acima Associação 

Rio Manso Associação 
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Sabará Associação 

Sarzedo Grupo Informal 

Sete Lagoas Associação 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados disponibilizados pela EMATER-MG. 

A partir desta tabela é possível concluir que, dentre os 24 municípios que possuem 

agricultores familiares participando das feiras, apenas 11 possuem associações e 

cooperativas dos próprios agricultores, e 15 participam de grupos informais e/ou não 

participam de forma organizada. Ressaltando que os municípios de Esmeraldas e 

Jaboticatubas possuem duas feiras distintas. 

Na Tabela 4, o objeto de análise será os instrumentos de regulamentação do poder 

público em relação às feiras já em funcionamento. 

Tabela 4 – Instrumentos de Regulação das Feiras de AF 

Município Instrumentos de regulamentação da feira 

Baldim Em processo de construção 

Belo Vale Lei Municipal 

Betim Lei Municipal, Regimento ou Regulamento 

Brumadinho Lei Municipal, Regimento ou Regulamento 

Caeté Regimento ou Regulamento 

Esmeraldas Lei Municipal 

Esmeraldas Lei Municipal 

Florestal Lei Municipal, Regimento ou Regulamento 

Funilândia Lei Municipal 

Ibirité Não há instrumentos de regulamentação 

Igarapé Não há instrumentos de regulamentação 

Itaguara Lei Municipal 

Jaboticatubas - São José do Almeida Não há instrumentos de regulamentação 

Jaboticatubas - Sede Regimento ou Regulamento 

Juatuba Lei Municipal 

Mário Campos Em processo de construção 

Mateus Leme Lei Municipal, Regimento ou Regulamento 

Nova Lima Não há instrumentos de regulamentação 

Nova União  Lei Municipal, Regimento ou Regulamento 

Pará de Minas Lei Municipal, Regimento ou Regulamento 

Pedro Leopoldo Lei Municipal 

Rio Acima Lei Municipal, Regimento ou Regulamento 

Rio Manso Não há instrumentos de regulamentação 

Sabará Regimento ou Regulamento 

Sarzedo Lei Municipal, Regimento ou Regulamento 

Sete Lagoas Lei Municipal, Regimento ou Regulamento 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados disponibilizados pela EMATER-MG. 
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Através destes dados, portanto, conclui-se que em apenas 07 municípios há leis 

municipais; 09 municípios possuem lei municipal e regimento ou regulamento; em 03 

há regimento ou regulamento; 06 não possuem instrumentos de regulamentação; e em 

apenas 01 o processo de regulamentação está em construção. Lembrando que os 

municípios de Esmeraldas e Jaboticatubas possuem duas feiras distintas. 

A Tabela 5 traz informações a cerca da renda média mensal das famílias agricultoras. 

Estima-se que a renda mensal das famílias que comercializam nas feiras aumente em 

média de 300 a 1000 reais. Destacando que os municípios que declararam as maiores 

rendas mensais possuem legislação municipal, regimento e/ou regulamento. 

Tabela 5 – Renda Média Mensal das Famílias Expositoras 

Município 
Renda média mensal das famílias 

obtida da comercialização nas Feiras 

Baldim De R$701,00 a R$1000,00 

Belo Vale De R$101,00 a R$300,00 

Betim De R$701,00 a R$1000,00 

Brumadinho De R$701,00 a R$1000,00 

Caeté De R$301,00 a R$700,00 

Esmeraldas De R$101,00 a R$300,00 

Esmeraldas De R$301,00 a R$700,00 

Florestal De R$101,00 a R$300,00 

Funilândia De R$301,00 a R$700,00 

Ibirité De R$701,00 a R$1000,00 

Igarapé Sem Informação 

Itaguara Acima de R$1000,00 

Jaboticatubas - São José do Almeida De R$101,00 a R$300,00 

Jaboticatubas - Sede De R$101,00 a R$300,00 

Juatuba De R$101,00 a R$300,00 

Mario Campos De R$101,00 a R$300,00 

Mateus Leme De R$701,00 a R$1000,00 

Nova Lima De R$301,00 a R$700,00 

Nova União  De R$701,00 a R$1000,00 

Pará de Minas De R$701,00 a R$1000,00 

Pedro Leopoldo De R$301,00 a R$700,00 

Rio Acima De R$301,00 a R$700,00 

Rio Manso De R$301,00 a R$700,00 

Sabará De R$701,00 a R$1000,00 

Sarzedo Até R$100,00 
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Sete Lagoas De R$301,00 a R$700,00 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados disponibilizados pela EMATER-MG. 

Outra informação extraída da base de dados que cabe no diagnóstico é relativa aos 

produtos mais comercializados nas feiras já implementadas na RMBH. A maioria dos 

produtos é de hortifruti, mas também são comercializados processados derivados do 

leite, de vegetais e da carne. São produzidos também artesanatos, na maioria tendo 

como matéria prima argila, bambu, fibras, linhas, madeiras, tecidos e flores. 

4. Árvore de problemas e de objetivos 

 

A construção de árvores de problemas e de objetivos auxilia na determinação do foco da 

intervenção. De acordo com Buvinich (1999, p. 58), podem ser definidas como:  

Árvore de problemas: é a representação gráfica de uma situação-problema 

(tronco), suas principais causas (raízes) e os efeitos negativos que ela provoca 

na população-alvo do projeto (galhos e folhas).Árvore de objetivos: é a 

representação gráfica do objetivo central do projeto (tronco), dos meios para 

alcançá-lo (raízes) e dos efeitos positivos que o alcance dos objetivos 

provoca na população-alvo (galhos e folhas). 

Ao aplicar essa metodologia no presente projeto temos como problema central a baixa 

adesão dos municípios da RMBH quanto à implantação de feiras da agricultura familiar. 

O que é causado devido a uma série de fatores e que desencadeiam uma série de 

consequências imediatas que foram elencados a seguir na árvore de problemas. Na 

sequência vem a árvore de objetivos que traz uma resposta a árvore de problemas, pois 

tendo em consideração que a intervenção será realizada, há a pretensão de que os 

problemas elencados na primeira árvore serão solucionados. Neste caso o aumento da 

adesão dos municípios da RMBH quanto à implantação de feiras da agricultura familiar, 

geram consequências positivas que levam à solução das questões elencadas 

anteriormente. Estas consequências só são alcançadas devido a mudanças de 

comportamentos dos atores envolvidos que compunham as causas da árvore de 

problemas. Ou seja, a árvore de objetivos mostra o que é necessário mudar na árvore de 

problemas para alcançar o objetivo da intervenção. Ressaltando que existem muitas 

outras causas e consequências de ambas as árvores, que podem levar ao problema 

central e ao objetivo central, as questões aqui elencadas foram um recorte das causas e 

consequências imediatas da intervenção deste projeto.  
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Baixa adesão dos municípios da 

RMBH quanto à implantação de 

feiras de agricultura familiar. 

 

Ausência de 

regulamentação 

e incentivo 

municipal. 

 

Ineficiência do 

Programa vigente 

voltado à 

agricultura familiar. 

 

Pouco debate em 

relação à temática 

de maneira geral 

no país. 

 

Falta de 

conhecimento dos 

municípios a 

respeito de possíveis 

parcerias. (ex. 

MDA/EMATER). 

Falta de 

investimento 

público. 

Temática fora 

da agenda 

política. 

Ausência de 

vontade 

política. 

Ausência de 

associações dos 

próprios agricultores 

familiares. 

. 

 

Produção 

dispersa. 

Estagnação 

socioeconômica dos 

agricultores 

familiares. 

 

Ausência de iniciativas locais 

de comercialização que 

prezam pelo consumo 

responsável e economia 

solidária. 

 

Dispersão dos 

agricultores 

familiares locais. 

Desfavorecimento de 

associações, cooperativas e 

empreendimentos 

autogestionários. 

Ausência de iniciativas 

que unifiquem os 

agricultores familiares 

locais. 
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Árvore de Problemas 
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Aumento da adesão dos municípios 

da RMBH quanto à implantação de 

feiras da agricultura familiar. 

Mecanismos públicos 

de regulamentação e 

incentivos. 

Parcerias firmadas entre 

agricultores familiares, 

prefeituras e 

EMATER/MG. 

Eficiência de Programas 

vigentes voltados à 

agricultura familiar. 

Investimento 

público. 

Vontade 

política. 

Temática dentro da 

agenda política. 

Conhecimento dos 

municípios a 

respeito de possíveis 

parcerias. (ex. 

MDA/EMATER). 

Fomento de debates em 

relação à temática de 

maneira geral no país. 

 

C
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u
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E
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Mais feiras da 

agricultura familiar em 

funcionamento. 

Unificação dos 

agricultores 

familiares. 

Escoamento da 

produção de maneira 

direcionada. 

Fomento à formação de 

associações, 

cooperativas e 

empreendimentos 

autogestionários. 

Melhoria das condições 

socioeconômicas dos 

agricultores familiares. 

Aumento de iniciativas locais 

de comercialização que 

prezam pelo consumo 

responsável e economia 

solidária. 

Árvore de Objetivos 
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5. Quadro Lógico 

 

É importante definir de maneira clara e objetiva as diretrizes de um projeto. Através do 

modelo de Quadro Lógico (QL), é possível fazer uma espécie de resumo do projeto 

pontuando as principais atividades a serem desenvolvidas para alcançar certos 

resultados e, assim, conquistar os objetivos almejados. Com base nas obras de Peter 

Pfeiffer (2006), é apresentado aqui um modelo de QL voltado ao projeto da Implantação 

das Feiras da Agricultura Familiar. Segundo este autor: 

O QL é uma matriz elaborada sucessivamente num processo de estruturação 

daqueles elementos considerados os mais importantes de um projeto e que 

permitem a sua apresentação sistemática, lógica e sucinta. O que sempre tem 

que anteceder o planejamento de um projeto é uma análise do que se deseja 

mudar com a intervenção, de modo geral, uma situação problema. (Pfeiffer, 

2006, p. 147). 

 

 

 

Descrição Lógica da Intervenção 

Indicadores 

Objetivamente 

Comprováveis 

Fontes de Comprovação 
Suposições 

Importantes 

Objetivo 

Superior 

Aumentar a adesão dos 

municípios da RMBH quanto à 

implantação de feiras de 
agricultura familiar. 

- Aumento do acesso e 

cobertura das famílias 

agricultoras nas políticas 
públicas; 

- Aumento da renda das 

famílias agricultoras; 

Relatórios EMATER-MG 

e Prefeituras dos 

municípios da RMBH. 

Existência de 

Políticas Públicas 

voltadas à 
Agricultura 

Familiar (ex. 

PRONAF). 

Objetivo 

do Projeto 

Implantar feiras permanentes 

da agricultura familiar em 

todos os municípios da 

RMBH. 

 

Aumento do número de 
feiras implantadas na 

RMBH. 

Relatórios EMATER-
MG. Registros das feiras 

nas prefeituras 

(secretarias de meio 
ambiente; 

desenvolvimento social 

ou correlatas). 

Interesse por parte 
das prefeituras e 

das famílias 

agricultoras dos 
municípios da 

RMBH. 

Resultados 

Feiras permanentes da 

agricultura familiar 

implantadas em todos os 

municípios da RMBH. 

 

Relação do número de 
feiras implantadas por 

número de municípios 

da RMBH. 

Relatórios EMATER-
MG. 

Registros das feiras nas 

prefeituras (secretarias de 
meio ambiente; 

desenvolvimento social 

ou correlatas). Registros 

ou atas nas Associações 
das Famílias de 

Agricultores. 

Convênios 
estabelecidos entre 

MDA, EMATER e 

Prefeituras. 
 

Fortalecimento e 

criação de 

Associações das 
Famílias de 

Agricultores.  
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Atividades 

Principais 

- Estabelecer parcerias entre 

Prefeituras e EMATER; 
- Disponibilizar o Kit-Feira; 

- Realizar reuniões com os 

representantes executores 

(Prefeitura e EMATER). 
- Realizar reuniões com os 

agricultores familiares por 

meio das Associações de 
agricultores familiares; 

- Mapear a produção local; 

- Elaborar Edital da Feira; 
- Elaborar Regimento da Feira; 

- Executar atividades do 

projeto de inauguração; 

- Promover a formação dos 
agricultores por meio de 

capacitações em parceria com 

a EMATER-MG. 
 

Feiras implementadas 

(consolidação das feiras 
já existentes e criação de 

novas feiras 

permanentes nos 

municípios que já 
aderiram à proposta e 

inauguração de feiras 

em municípios que 
ainda não tinham 

aderido à proposta). 

 
 

- Contratos assinados 

entre Prefeitura e 
agricultores familiares; 

 

- Kits-feira entregues; 

 
- Atas de reuniões 

realizadas entre os 

parceiros; 
 

- Produtos locais 

mapeados e registrados 
em documentos oficiais 

disponibilizados pelos 

organizadores das feiras; 

 
- Edital de participação da 

feira publicado; 

 
- Seleção das famílias 

agricultoras para 

participação na feira 
agroecológica; 

 

- Capacitações das 

famílias agricultoras 
iniciadas e concluídas, 

com emissões de 

certificados para os 
participantes; 

 

- Feira funcionando nos 

locais estabelecidos.  

Adesão dos atores 

chaves para a 
concretização das 

feiras (Prefeituras 

da RMBH, 

EMATER, e 
famílias 

agricultoras).  
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6. Metodologia da intervenção 

 

6.1. Público Alvo 

Essa iniciativa apresenta como beneficiários diretos as famílias agricultoras dos 

municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

6.2. Objetivos 

6.2.1. Objetivo geral do projeto 

O objetivo geral desta iniciativa consiste em aumentara adesão dos municípios da 

RMBH quanto à implantação de feiras da agricultura familiar. E, consequentemente, 

elevar a situação socioeconômica dos agricultores familiares da RMBH, a partir da 

instauração das feiras nos municípios que ainda não possuem. 

6.2.2. Objetivos específicos 

 Promover a inclusão produtiva e a autonomia econômica das famílias 

agricultoras; 

 Desenvolver o consumo responsável, o cooperativismo/associativismo e 

economia solidária; 

 Fortalecer, estimular e dar visibilidade à agricultura familiar local; 

 Fomentar a produção agroecológica. 

6.3. Atividades 

 Realizar capacitações para os agricultores; 

 Ampliar as redes de distribuição dos produtos dos agricultores familiares através 

das feiras, encomendas feitas diretamente com as famílias agricultoras e através 

de programas como o PAA; 

 Fomentar o acesso da população a produtos agroecológicos; 

 Realizar reuniões periódicas com os representantes executores (Prefeitura e 

EMATER); 

 Realizar reuniões periódicas com os representantes dos agricultores familiares; 

 Mapear a produção local; 

 Elaborar o regimento da feira; 



 

22 
 

 Elaborar um plano de divulgação; 

 Estruturar a inauguração da feira; 

 Criar slogan da feira; 

 Elaborar formulário de inscrição dos agricultores; 

 Aplicar questionário de monitoramento e avaliação. 

6.4. Localização e horário  

Dentre os diversos fatores que interferem na consolidação de uma feira municipal, a 

negociação do espaço público a ser utilizada se enquadra como um dos principais. A 

localização dos centros de comercialização se relaciona com os principais cruzamentos 

de fluxos. A relação com os meios de transporte mais utilizados, sempre foi também 

fator determinante na localização dos centros de comercialização. Na escolha do local 

de realização da feira é importante considerar o público consumidor passante ou 

residente que se pretende atingir. É necessário, também, ter o conhecimento sobre o 

potencial de interesse pelo produto a ser comercializado e os horários de maior 

circulação. 

É proposto neste projeto que as feiras aconteçam semanalmente em praças principais 

dos respectivos municípios, devido a um posicionamento estratégico para atrair 

transeuntes e viajantes que passam pela cidade, sendo também central para os 

moradores. O horário de 8 às 14 horas aos sábados se justifica pelo fluxo intenso de 

pessoas transitando nas ruas. 

6.5. Inscrições 

As inscrições deverão ser realizadas nas respectivas prefeituras municipais pelos 

agricultores expositores. As inscrições devem ser encerradas 04 (quatro) meses antes da 

inauguração da feira para que haja tempo hábil para a realização de capacitação dos 

agricultores e para a organização do evento inaugural (panfletagem, banner, atividades 

culturais e etc.). O prazo estabelecido é uma referência para a organização do evento 

para delimitar os feirantes em exposição no dia da sua inauguração, no entanto, nada 

impede novas inscrições após a data delimitada, podendo os novos candidatos 

participarem nos demais dias de feira. 

Modelo de ficha de inscrição sugerido no Anexo 1. 
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6.6. Licença 

As respectivas prefeituras municipais são responsáveis pela emissão das licenças e 

alvarás necessários para a realização da feira no espaço aberto definido. 

6.7. Limpeza 

A limpeza do local definido após a realização da feira é de responsabilidade das 

respectivas prefeituras municipais. 

6.8. Transporte dos expositores e dos produtos 

O transporte dos agricultores e dos seus produtos é de responsabilidade dos próprios 

agricultores expositores. Uma possibilidade seria os produtores de uma mesma região se 

organizarem para compartilhar o transporte e dividir seus custos. Sugere-se que essa 

articulação seja feita entre as Associações de Agricultura Familiar, quando existirem. 

Outra possibilidade é adquirir um veículo de carga, que pode ser financiado por recursos 

para infraestrutura do PRONAF, se os produtores tiverem DAP (Declaração de Aptidão 

ao PRONAF). Os produtos precisam ser transportados em recipientes e embalagens 

adequados, para não comprometer sua qualidade. 

6.9. Pré-Requisitos 

O agricultor familiar deve: 

 Residir no município da Feira;  

 Expor e comercializar produtos livres de agrotóxicos e produzidos, respeitando 

práticas ambientais previstas em legislações vigentes; 

 Produção própria; 

 Os produtos processados devem conservar no mínimo 70% dos insumos 

primários da produção; 

 Ao ser selecionado é pré-requisito para a exposição e comercialização na feira 

livre, participar das atividades de capacitação em gestão empreendedora na 

agricultura familiar a serem realizadas; 

 Atender aos demais requisitos estipulados no edital de seleção. 

6.10. Divulgação 

É de suma importância a ampla divulgação da Feira para que o público local saiba e 

tenha interesse em conhecer. O material de comunicação deve conter informações como 
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data, horário, local, frequência, tipos de produtos, atividades culturais e formativas (caso 

tenha), e grupo organizador. Formas de comunicação como cartazes distribuídos nos 

comércios locais e nas escolas, e-mail para consumidores já cadastrados, divulgação nas 

rádios locais e nas redes sociais, além da divulgação entre os cidadãos. Na véspera da 

feira, na região do entorno, cabe intensificar a divulgação. Vale ressaltar que é muito 

importante criar uma identidade visual - nome e/ou slogan para facilitar a identificação 

e divulgação da feira, que simbolize os valores e missão proposta. O grupo participante 

do desenvolvimento da feira deve se perguntar quais as imagens que o identificam, que 

mensagem querem passar e como querem ser vistos. Definir a identidade do grupo é 

importante para ajudar a criar um elo entre os participantes e para a comunicação do 

grupo. 

6.11. Monitoramento e Funcionamento  

As respectivas prefeituras municipais da RMBH são responsáveis pelo monitoramento 

dos produtos e funcionamento da feira, com o acompanhamento da EMATER. 

Modelo de entrevista de monitoramento a ser realizada com os agricultores expositores 

sugerido no Anexo 2. 

6.12. Avaliação da Intervenção 

Após seis meses das feiras implementadas, cabe realizar algumas pesquisas que tragam 

um feedback da intervenção. É viável a EMATER-MG fazer uma coleta de dados que 

mensurem o aumento da renda mensal dos agricultores familiares após a implantação do 

projeto, se houve adesão de mais famílias agricultoras, e é possível também fazer um 

mapeamento dos produtos mais comercializados.A Prefeitura pode fazer entrevistas 

com os consumidores das feiras, para obter um panorama geral da intervenção. E os 

próprios agricultores podem se reunir para avaliar e aperfeiçoar as atividades das feiras. 

Modelo de questionário de avaliação a ser realizada com os consumidores sugerido no 

Anexo 3 e 4. 

7. Recursos 

Os recursos necessários para a realização desse projeto serão assim distribuídos: 

7.1. Humanos 

- Representante EMATER-MG no município 
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- Representante da Prefeitura 

- Representante dos Agricultores Familiares 

- Associações de moradores 

- Poder Legislativo e Executivo 

7.2 Materiais 

- Kit-Feira 

- Água 

- Eletricidade 

- Lixos 

- Coleta de Lixo 

8. Cronograma 

 

 

  

ATIVIDADES 
2019 2020 

A S O N D J F M A M J J A 

Firmar parceria entre Prefeituras e EMATER                           

Reuniões com os representantes executores                           

Disponibilização o Kit-Feira                           

Realizar reuniões com os agricultores familiares                           

Mapear a produção local                           

Elaborar Edital da Feira                           

Elaborar Regimento da Feira                           

Capacitações dos agricultores                           

Inauguração da Feira                           
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9. Anexos 

Anexo1 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

DADOS DO EMPREENDIMENTO 

1. Nome do Empreendimento (nome simplificado – o mesmo que será usado para 

identificação na barraca)__________________________________________________ 

2. Nome do/a responsável_________________________________________________ 

3. Endereço do Empreendimento____________________________________________ 

4. Produtos  

a. Tipos 

b. Características/informações adicionais  

c. Quantidade produzida/semanal 

5. Participa de alguma associação ou rede cooperativa do município? Se sim, qual?  

(S) (N)  

Qual: _________________________________________________________________ 

DADOS DOS/AS EXPOSITORES/AS 

1. Nome  

2. RG e CPF 

3. Endereço  

4. Telefone/Celular 

5. E-mail  
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Anexo 2 

QUESTIONÁRIO DE MONITORAMENTO 

Ficha do entrevistado 

Nome Completo:_________________________________________________  

Idade: _____  

Escolaridade: ______________________ 

Endereço:______________________________________________________ 

É proprietário(a) da terra?  

( ) Sim ( ) Não 

Familiares trabalham juntos na produção?  

( ) Sim ( ) Não 

1- O(a) senhor(a) expõe regularmente na feira?  

( ) Semanalmente 

( )Quinzenalmente 

( ) Mensalmente 

2- O horário de funcionamento da feira é o ideal na sua opinião? 

( ) Sim ( ) Não 

3- O local de realização da feira é o ideal na sua opinião? 

( ) Sim ( ) Não 

4- O(a) senhor(a) percebeu aumento na renda mensal após o início da feira? 
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( ) Sim ( ) Não 

5- O(a) senhor(a) participou de alguma atividade de capacitação ofertada pela 

EMATER após a inauguração da feira? 

( ) Sim ( ) Não 

Quais:________________________________________________________ 

6- O(a) senhor(a) acha que falta algum material necessário para o bom funcionamento 

da feira? 

( ) Sim ( ) Não 

Caso sim, quais? _______________________________________________ 

7- O(a) senhor(a) teria sugestões para aprimorar o funcionamento da feira? 

( ) Sim ( ) Não 

Sugestão:_______________________________________________________ 

 

Data da entrevista: _________________ Entrevistado por:___________________ 
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Anexo 3 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃOPARA OS FEIRANTES 

Ficha do entrevistado 

Nome Completo:________________________________________________ 

Idade: _____  

Escolaridade: ______________________ 

Endereço:______________________________________________________ 

É proprietário(a) da terra?  

( ) Sim ( ) Não 

Familiares trabalham juntos na produção?  

( ) Sim ( ) Não 

1- O(a) senhor(a) expõe regularmente na feira?  

( ) Semanalmente 

( )Quinzenalmente 

( ) Mensalmente 

Caso não, por que? _________________________________________________ 

2- O(a) senhor(a) percebeu aumento na renda mensal após o início da feira? 

( ) Sim 

( ) Não 

3- O(a) senhor(a) acredita que a feira atingiu os objetivos que você esperava?  
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( ) Sim ( ) Não 

Caso não, quais foram os objetivos não atingidos? 

______________________________________________________________ 

4- No geral, como o(a) senhor(a) avaliaria a feira desde sua implementação? 

( ) Excelente  

( ) Muito Boa 

( ) Boa 

( ) Regular 

( ) Ruim 

( ) Muito Ruim 

( ) Péssima 

5- O(a) senhor(a) teria sugestões para aprimorar o funcionamento da feira? 

( ) Sim ( ) Não 

Caso sim, quais? ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

Data da entrevista: _________________ Entrevistado por:___________________ 
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Anexo 4 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO PARA OS CONSUMIDORES 

Ficha do entrevistado 

Nome Completo:_________________________________________________  

Idade: _____  

Escolaridade: ______________________ 

Bairro onde mora_________________________________ 

1- Como o(a) senhor(a) soube da feira da agricultura familiar do seu município?  

( ) Amigos/Vizinhos/Conhecidos 

( ) Redes sociais 

( ) Divulgação via cartazes, folders e etc. 

( ) Outros  

Caso seja por outros meios quais seriam?  ____________________________________ 

2- O horário de funcionamento da feira é o ideal na sua opinião? 

( ) Sim ( ) Não 

3- O local de realização da feira é o ideal na sua opinião? 

( ) Sim ( ) Não 

4- O(a) senhor(a) encontrou os produtos que buscava na feira? 

( ) Sim ( ) Não 

5- O que o(a) senhor(a) achou sobre a qualidade dos produtos? 
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( ) Excelente  

( ) Muito Boa 

( ) Boa 

( ) Regular 

( ) Ruim 

( ) Muito Ruim 

( ) Péssima 

6- O(a) senhor(a) acredita que a feira atingiu os objetivos que você esperava?  

( ) Sim ( ) Não 

Caso não, quais foram os objetivos não atingidos? 

______________________________________________________________ 

7- No geral, como o(a) senhor(a) avaliaria a feira desde sua implementação? 

( ) Excelente  

( ) Muito Boa 

( ) Boa 

( ) Regular 

( ) Ruim 

( ) Muito Ruim 

( ) Péssima 

8- O(a) senhor(a) teria sugestões para aprimorar o funcionamento da feira? 

( ) Sim ( ) Não 

Caso sim, quais? ______________________________________________ 

Data da entrevista: _________________ Entrevistado por:___________________ 
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