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Criado pelo artigo 19 da Lei nº 10.696, de 2 de julho de 
2003, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 
do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), tem 

o objetivo de fomentar o acesso à alimentação, em quantidade, 
qualidade e regularidade necessárias às populações em situa-
ção de insegurança alimentar e nutricional. 
 Além disso, o programa promove a inclusão econômi-
ca e social, com incentivo à produção sustentável, comercia-
lização e ao consumo, por meio do fortalecimento da agricul-
tura familiar. 

Parte do sucesso da iniciativa só se torna possível porque 
os agricultores familiares estão inseridos e apoiados por ou-
tros programas, o que permite que eles produzam, organizem 

e comercializem sua produção com o governo federal. Os ali-
mentos – comprados da agricultura familiar – podem ser usa-
dos para o atendimento da rede socioassistencial, para formar 
estoques públicos e para compor cestas de alimentos. 

O Programa de Aquisição de Alimentos inovou desde a sua 
implementação, ampliando e criando novas modalidades com 
o objetivo de assistir as mais diversas necessidades de forneci-
mento de alimentos e abastecimento de equipamentos públi-
cos, assim como as particularidades produtivas dos agriculto-
res familiares. 

Deste modo, o PAA passou a ser um importante instru-
mento da política agrícola e da política de segurança alimentar 
e nutricional do Brasil. 

Fo
to

: R
af

ae
l Z

ar
t/M

D
S

Foto: Sergio Amaral/MDS

CAPÍTULO 1 

O Programa de Aquisição 
de Alimentos
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No processo de expansão e aprimoramento do PAA, 
foi criada a modalidade Compra Institucional. As 
compras são feitas pelos órgãos federais, estaduais, 

distritais e municipais, por meio de chamadas públicas, com 
seus próprios recursos financeiros e com dispensa de proce-
dimento licitatório. 

Os produtos adquiridos são destinados a restaurantes uni-
versitários, hospitais públicos, Forças Armadas (Exército Bra-
sileiro, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira), presídios, 
entre outros. 

As compras públicas promovem a aquisição de alimen-
tos produzidos pela agricultura familiar e uma alimentação 
mais saudável porque a oferta dos alimentos está mais perto 

dos consumidores, permitindo que os produtos sejam frescos, di-
versificados, de qualidade e adequados ao hábito alimentar local, 
respeitando também as tradições culturais da população da região

No Portal de  Compras da Agricultura Familiar 
www.comprasagriculturafamiliar.gov.br, gestores das áreas 

de compras, técnicos e fornecedores poderão encontrar legis-
lação e divulgar editais e resultados, além de acessar notícias.

Este catálogo é uma amostra da agricultura familiar a partir 
dos empreendimentos cadastrados no portal. 

O objetivo da publicação é auxiliar os compradores gover-
namentais a reconhecer um produto da agricultura familiar da 
sua região e a encontrar os empreendimentos familiares, além 
de receitas regionais inspiradoras.

CAPÍTULO 2

A Modalidade Compra 
Institucional do PAA
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Atividade agrícola familiar é considerada relevante na 
produção de alimentos, principalmente para o auto-
consumo. Além de contribuir na redução do êxodo ru-

ral, ela colabora significantemente para a geração de capital do 
setor agropecuário e do país.

A agricultura familiar, como categoria profissional, é de-
finida oficialmente pela Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006. 
No terceiro artigo da legislação, é descrito como agricultor 
familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica 
atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos 
seguintes requisitos:

• Não detenha, a qualquer título, área maior do que quatro 
módulos fiscais;

• Utilize predominantemente mão-de-obra da própria famí-
lia nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou 
empreendimento;

• Tenha percentual mínimo da renda familiar originada 
de atividades econômicas do seu estabelecimento ou em-
preendimento, na forma definida pelo Poder Executivo e

• Dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua 
família.
A mesma legislação designa diretrizes para a elaboração 

da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendi-
mentos Familiares Rurais. Também constitui igualmente 
beneficiários desta lei: silvicultores, aquicultores, extrativis-
tas, povos indígenas e integrantes de comunidades remanes-

CAPÍTULO 3

A Agricultura Familiar
Brasileira
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Foto: Eduardo Aigner/MDS
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centes de quilombos rurais e demais povos e comunidades 
tradicionais.

De acordo com IBGE (2006), a agricultura familiar bra-
sileira é responsável por 87% da produção nacional de man-
dioca, 70% da produção de feijão, 59% do plantel de suínos, 
58% da produção de lácteos, 50% do plantel de aves, 46% do 
milho, 38% do café, 34% do arroz, 30% do plantel de bovinos, 
e 21% da produção de trigo, entre outros produtos nacionais, 
ou tipicamente regionais, essenciais para a alimentação diá-
ria do brasileiro.

Conforme dados do IBGE (2006), a estrutura agrária bra-
sileira ainda é muito concentrada, uma vez que, apesar de 
representarem 15,6% dos estabelecimentos agropecuários, os 
agricultores não familiares ou patronais ocupavam 75,9% da 
área ocupada. 

Observa-se, portanto, que apesar de pouco acesso à terra, 
a agricultura familiar é responsável pela produção dos prin-
cipais alimentos consumidos internamente no Brasil, não 
somente em quantidade, mas em variedade, possibilitando 
a oferta de alimentação adequada e saudável aos brasileiros. 

Adicionalmente, representa mais ocupações de trabalho 
por área produzida, com impactos multiplicadores signifi-
cativos nas economias locais a partir da geração de emprego 
e renda.

O Brasil, nos últimos anos, progrediu no desenvolvimen-
to agrícola, destacando a capacidade que a agricultura fami-
liar tem para contribuir na oferta diversificada de alimentos. 
Ao adotar recentes tecnologias, ter acesso a diferentes crédi-
tos e integrar as novas formas de comercialização e merca-
dos, a agricultura familiar tem ocupado diferentes espaços 
no país.

Diversos produtores se organizam por meio de coopera-
tivas ou associações para venderem suas produções. Desta 
forma, seus produtos têm uma importante participação na 
economia brasileira. A inclusão dos produtores no sistema de 
produção, a coordenação da cadeia produtiva, a geração e a 
distribuição de renda, a prestação de serviços, as economias 
em escala nos processos de compra e venda, o acesso a merca-
dos e a agregação de valor à produção podem ser considerados 
pontos positivos para a agricultura familiar.

Segundo dados do governo federal, quase 50% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) agrícola vem de cooperativas agro-
pecuárias, envolve mais de 1 milhão de pessoas. Aproxima-
damente 48% de tudo que é produzido no campo brasileiro 
passa, de alguma forma, por uma cooperativa ou associação 
(IBGE 2006).

Destaca-se, ainda, a diversidade em que se expressa a 
agricultura familiar no Brasil. Além da questão econômica 
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propriamente dita, a agricultura familiar está associada a 
dinâmicas sociais, políticas e culturais identificadas com a 
construção do conceito de Segurança Alimentar e Nutricional 
no Brasil. De forma geral, o fomento à agricultura familiar 
garante a diminuição da pobreza e da desigualdade no meio 
rural, uma maior diversificação na produção de alimentos, a 
proteção e conservação do patrimônio imaterial e genético 
o fortalecimento do abastecimento alimentar em localidades 
distantes e a consequente dinamização das economias locais.
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Abóbora
Acelga
Açúcar demerara, cristal  
e mascavo

Alho
Amendoim
Arroz branco e integral
Barra de cereal
Bebida láctea
Biscoitos
Bolo
Café
Carne bovina
Carne de ave
Carne de carneiro
Carne suína

Castanha de caju
Castanha do Brasil
Cebola
Chá
Chuchu
Coco
Condimentos
Couve
Creme de leite
Doces de frutas
Doce de leite
Farinha de mandioca
Farinha de trigo
Feijão
Frutas
Fubá de milho

Geleia de fruta
Goma de mandioca
Iogurte
Leite em pó
Leite fluido
Linguiça
Maçã
Macarrão
Mandioca ou macaxeira
Melado ou melaço
Mel de abelha
Milho
Molho
Morango
Ovos de galinha
Panificados

Pimenta-do-reino
Pimentão
Pescado
Picles
Polpa de frutas
Polvilho
Queijo
Rapadura
Requeijão
Salame
Suco de fruta
Tempero verde
Tomate
Verduras, hortaliças, legumes

CAPÍTULO 4

Principais produtos ofertados no  
Programa de Aquisição de Alimentos  
Modalidade PAA - Compra Institucional
Lista completa disponível no Portal de Compras Agricultura Familiar  
www.comprasagriculturafamiliar.gov.br





RELAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS CADASTRADOS NO 

Portal de Compras da Agricultura Familiar  
do Ministério do Desenvolvimento Social

 POR REGIÃO
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Com extensão de 3.869.637 km², a maior região do Brasil é 
composta por sete estados: Acre (AC), Amapá (AP), Amazonas 
(AM), Pará (PA), Rondônia (RO), Roraima (RR) e Tocantins (TO). 

A floresta amazônica cobre a maioria do território dos esta-
dos que integram o Norte, com predominância do clima equa-
torial e temperatura elevada, além dos altos índices pluviomé-
tricos (chuvas). 

A agricultura familiar tem grande destaque com a produ-
ção de frutas, verduras, hortaliças e legumes, mandioca, mi-
lho, temperos, castanhas, panificados, mel e pescado. Atual-
mente, são 25 empreendimentos localizados na região Norte 
do país cadastrados no Portal de Compras da Agricultura Fa-
miliar – todos aptos para ofertarem seus produtos para com-
pradores governamentais.

CAPÍTULO 5

Região Norte

Foto: Eduardo Aigner/MDS
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5.1 Acre 

1. COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO  
EXTRATIVISTA DO ESTADO DO ACRE – COOPERACRE
Município: Rio Branco (AC)
Quantidade de agricultores: 946
Certificado: orgânico
Produtos da sociobiodiversidade: castanha do Brasil 
e polpa de frutas

https://www.cooperacre.com
coop.adm@gmail.com
cooperacre0.fiscal@gmail.com
(68) 3221-7164 | (68) 99953-2230 | (68) 99988-1233

5.2 Amapá

1. COOPERATIVA DE ALIMENTOS DA BIODIVERSIDADE DO AMAPÁ 
– BIO+AÇAÍ
Município: Macapá (AP)
Quantidade de agricultores: 74
Produtos da sociobiodiversidade: polpa de frutas

ctaaval@click21.com.br
(96) 3223-0110 | (96) 99141-1300

2. COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROEXTRATIVISTAS  
DO OESTE AMAPAENSE – COOPETRAL
Município: Pedra Branca do Amapari (AP)
Quantidade de agricultores: 54
Origem: indígena
Produtos: abóbora, carne bovina, carne suína, coco, 
couve, farinha de mandioca, frutas, geleia de fruta, 
milho e polpa de frutas

coopetral.ap@outlook.com
(96) 3223-0110 | (96) 98847-5546

https://www.cooperacre.com/
mailto:ctaaval@click21.com.br
mailto:coopetral.ap@outlook.com
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5.3 Amazonas

1. COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE BORBA – COOPBOR
Município: Borba (AM)
Quantidade de agricultores: 453
Origem: indígena
Produtos: abóbora, carne bovina, castanha do Brasil, coco, 
couve, farinha de mandioca, feijão, frutas, milho, 
ovos de galinha, pescado, pimenta-do-reino, pimentão, 
queijo e verduras, hortaliças e legumes

coopborb@gmail.com
(92) 99327-2793

2. ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES E PESCADORAS PROFISSIONAIS  
E ARTESANAIS DO MUNÍCIPIO DE BORBA – ASSPRO
Município: Borba (AM)
Quantidade de agricultores: 315
Produto da sociobiodiversidade: pescado

assproborba@gmail.com
(92) 98411-1024 | (92) 99487-3770

3. ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS  
EXTRATIVISTAS DA RESEX ARAPIXI
Município: Boca do Acre (AM)
Quantidade de agricultores: 103
Produtos: abóbora, farinha de mandioca e milho

resexarapixi@gmail.com
(97) 98119-0062

4. ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI – ASPROC
Município: Carauari (AM)
Quantidade de agricultores: 352
Certificado: orgânico 
Produtos: abóbora, farinha de mandioca, mel de abelha, 
mandioca ou macaxeira, milho e pescado

www.asproc.org.br
asproc.associacao@gmail.com
(97) 3491-1023 | 99173-9893

mailto:coopborb@gmail.com
mailto:assproborba@gmail.com
mailto:resexarapixi@gmail.com
http://www.asproc.org.br
mailto:asproc.associacao@gmail.com
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5. COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO NOVO REMANSO – COOPANORE
Município: Itacoatiara (AM)
Quantidade de agricultores: 32
Produtos: doces de frutas, frutas, polpa de frutas e 
tempero verde

coopanore.novoremanso@gmail.com
(92) 99507-1231

6. ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DO  
ASSENTAMENTO NAZARÉ – APRAN
Município: Manaus (AM)
Quantidade de agricultores: 40
Produtos: farinha de mandioca e verduras, hortaliças e legumes

everaldobatista@yahoo.com.br
(92) 99124-4297

7. CONSÓRCIO DOS PRODUTORES SATERE-MAWE – CSPM
Município: Parintins (AM)
Quantidade de agricultores: 303
Certificados: orgânico e fairtrade
Origem: indígena
Produto da biodiversidade: mel de abelha

www.nusoken.com
eudesl.batista@gmail.com
(92) 3533-6218 | (92) 99327-2793

8. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PRODUTORES DO PROJETO 
UATUMÃ – CPU UATUMA
Município: Presidente Figueiredo (AM)
Quantidade de agricultores: 47
Certificado: sustentabilidade
Origem: quilombola
Produtos: abóbora, couve, frutas e mandioca ou macaxeira

coop.cpu@gmail.com
(92) 3324-2070 | 99187-9700

mailto:coopanore.novoremanso@gmail.com
mailto:everaldobatista@yahoo.com.br
mailto:eudesl.batista@gmail.com
mailto:coop.cpu@gmail.com
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1. ASSOCIAÇÃO BUJARUENSE DOS AGRICULTORES  
E AGRICULTORAS – ABAA
Município: Bujaru (PA)
Quantidade de agricultores: 127
Origem: quilombola
Produtos: carne de ave, farinha de mandioca, feijão, frutas, 
mel de abelha, ovos de galinha e polpa de frutas

www.abaa.eco.br
abaamazonia@gmail.com
(91) 99607-5245

2. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR 
DE VILA MAÚ – COOPVIMA
Município: Marapanim (PA)
Quantidade de agricultores: 20
Produto: biscoitos

asprorad2010@hotmail.com
(91) 99160-6599

3. COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROEXTRATIVISTAS DE AÇAÍ 
DE SANTA IZABEL DO PARÁ – COPRAASIP
Município: Santa Isabel do Pará (PA)
Quantidade de agricultores: 14
Produtos: polpa de frutas

emater.santaizabel@gmail.com 
(91) 98725-2364

4. COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 
CAMPONESA DO ESTADO DO PARÁ – CMPA
Município: Santo Antônio do Tauá (PA) 
Quantidade de agricultores: 401
Produtos: abóbora, couve, farinha de mandioca, goma de  
mandioca, pescado, pimentão, polpa de frutas, tomate e 
verduras, hortaliças, legumes

cmpadopara@gmail.com
(91) 3824-1132 | 99181-6229

5.4 Pará 

http://www.abaa.eco.br
mailto:asprorad2010@hotmail.com
mailto:cmpadopara@gmail.com
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5. COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE TAILÂNDIA – COAGROTAI
Município: Tailândia (PA)
Quantidade de agricultores: 63
Produtos: abóbora, couve, farinha de mandioca, frutas, goma de 
mandioca, mandioca ou macaxeira, polpa de frutas, queijo 
e verduras, hortaliças e legumes

coagrotaisttr@gmail.com
(91) 99113-1337

1. COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PRODUTORES E  
AGRICULTORES FAMILIARES DE CACOAL – COOPERCACOAL 
Município: Cacoal (RO)
Quantidade de agricultores: 176
Produtos: abóbora, bebida láctea, biscoitos, café, couve, leite 
fluido, mandioca ou macaxeira, milho, pescado, polpa de frutas e 
verduras, hortaliças e legumes

nildocoopercacoal@hotmail.com
(69) 3421-0090 | (69) 99246-7020

2. COOPERATIVA DE PRODUTORES DE AGRICULTURA FAMILIAR 
DE MINISTRO ANDREAZZA – COOPERANDREAZZA
Município: Ministro Andreazza (RO)
Quantidade de agricultores: 83
Produtos: abóbora e panificados

cooperandreazza@hotmail.com
(69) 3448-2410 | (69) 99981-7421

5.5 Rondônia 

mailto:nildocoopercacoal@hotmail.com
mailto:cooperandreazza@hotmail.com
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3. COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE E AGRÍCOLA – 
COOPLEAGRI
Município: Ji-Paraná (RO)
Quantidade de agricultores: 75
Produtos: abóbora, amendoim, biscoitos, bolo, chuchu, coco, 
couve, feijão, mandioca ou macaxeira, milho, ovos de  
galinha, panificados, pimentão, polpa de frutas, tempero verde  
e verduras, hortaliças e legumes

unicafesrondonia@hotmail.com
(69) 3421-0090 | (69) 99292-4473

4. COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS PRODUTORES DE LEITE DE 
VILHENA E REGIÃO – COOAPROVIR
Município: Vilhena (RO)
Quantidade de agricultores: 24
Produtos: abóbora, couve, farinha de mandioca, frutas, goma 
de mandioca, polpa de frutas, mandioca ou macaxeira, queijo 
e verduras, hortaliças e legumes

valdebranio.silva@hotmail.com
(69) 3421-0090 | (69) 99907-7665

1. COOPERATIVA AGROPECUÁRIA NOVA AMAZÔNIA – COOPANA
Município: Boa Vista (RR)
Quantidade de agricultores: 75
Certificado: orgânico
Produtos: verduras,hortaliças e legumes

valdina.rr77@gmail.com
(95) 99138-6828 | (95) 99163-1304

2. ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BANANA 
ENTRE RIOS SUL – APRUBERS
Município: Caroebe (RR)
Quantidade de agricultores: 63
Certificado: orgânico
Origem: indígena
Produtos: frutas

cardoso.elizoneto@gmail.com
(95) 99139-9828 | (95) 98122-8479

5.6 Roraima 

mailto:unicafesrondonia@hotmail.com
mailto:valdebranio.silva@hotmail.com
mailto:valdina.rr77@gmail.com
mailto:cardoso.elizoneto@gmail.com
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3. COOPERATIVA DOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE BOA VISTA – 
COOPHORTA
Município: Boa Vista (RR)
Quantidade de agricultores: 450
Produtos: abóbora, chuchu, couve, feijão, frutas, mandioca ou  
macaxeira, milho, pimenta-do-reino, pimentão, polpa  
de frutas, tomate e verduras, hortaliças, legumes

coophorta@hotmail.com
(95) 3224-3212 | (95) 99150-7001

4. ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES DO POLO-1 DO 
PROJETO DE ASSENTAMENTO NOVA AMAZÔNIA – ELIFAS  
LEVI FILHO
Município: Boa Vista (RR)
Quantidade de agricultores: 73
Certificado: orgânico
Origem: indígena
Produtos: verduras, hortaliças, legumes

cardoso.elizoneto@gmail.com
(95) 99139-9828 | (95) 98122-8479
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5.7 Tocantins   

1. COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DA REFORMA AGRÁRIA  
E DE PEQUENOS PRODUTORES – COOPERAMAZÔNIA
Município: Cachoeirinha (TO) 
Quantidade de agricultores: 177
Produto: leite fluido

cooperamazoniapaoziel@gmail.com
(63) 99953-6977
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CAPÍTULO 6 

Região Nordeste
A terceira maior região do país tem também o maior núme-

ro de estados totalizando nove: Alagoas (AL), Bahia (BA), Cea-
rá (CE), Maranhão (MA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Piauí 
(PI), Rio Grande do Norte (RN) e Sergipe (SE). 

Sua área total de 1.561.177km² é semelhante à área da Mon-
gólia. Devido às características físicas diferentes, a região foi 
subdividida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) em quatro sub-regiões: Meio Norte, Caatinga, Agreste e 
Zona da Mata.

Na agricultura familiar regional, a produção de verduras, 
hortaliças, legumes e frutas tem ocupado um destaque relevan-
te. Porém, existem outras culturas importantes, como castanha 
de caju, fabricação de bolos e panificados e derivados da man-
dioca (a goma, por exemplo). Na região Nordeste, são 77 em-
preendimentos cadastrados e aptos para ofertar seus produtos 
para compradores governamentais.

Foto: Marcelo Curia/MDS
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1. ASSOCIAÇÃO DOS CAPRINO-OVINOCULTORES DO VALE DO 
IPOJUCA – AAGRA
Município: Igaci (AL) 
Quantidade de agricultores: 42
Produtos: mandioca ou macaxeira e verduras, hortaliças 
e legumes

ugmaagra@yahoo.com.br
(82) 3423-1300 | (82) 3423-1389

2. COOPERATIVA DE AVICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES 
DO SERTÃO ALAGOANO – PANEMA AVES 
Município: Santana do Ipanema (AL)
Quantidade de agricultores: 87
Produtos: carne de ave e ovos de galinha

aavisi@bol.com.br
(82) 99992-5941

3. COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMPO GRANDE – 
COOPERAGRO
Município: Campo Grande (AL)
Quantidade de agricultores: 498
Certificado: fairtrade
Produtos: farinha de mandioca e goma de mandioca 

cooperagro.comercial@gmail.com
(82) 3521-4662 | (82) 99928-9241

4. COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ARAPIRACA/LTDA 
– COOPERAL
Município: Arapiraca (AL)
Quantidade de agricultores: 400
Certificado: sustentabilidade
Produtos: abóbora, chuchu, couve, farinha de mandioca, 
mandioca ou macaxeira, pimentão, tomate e verduras, 
hortaliças e legumes

cooperal.alagoas@yahoo.com.br
(82) 3522-2717 | (82) 99962-0095

6.1 Alagoas 

mailto:ugmaagra@yahoo.com.br
mailto:aavisi@bol.com.br
mailto:cooperagro.comercial@gmail.com
mailto:cooperal.alagoas@yahoo.com.br
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5. COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA 
COLÔNIA PINDORAMA/LTDA – COOPERATIVA PINDORAMA
Município: Coruripe (AL)
Quantidade de agricultores: 536
Certificado: sustentabilidade
Produtos: açúcar, coco, melado ou melaço, 
molho e suco de fruta

www.cooperativapindorama.com.br
cicerosantosal@hotmail.com
(82) 3274-6464 | (82) 99303-5074

6. ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES  
RURAIS DO MUNICÍPIO DE OLHO D’ÁGUA GRANDE – ASSCOM
Município: Olho d’Água Grande (AL)
Quantidade de agricultores: 131
Produtos: bolo, mandioca ou macaxeira e  ovos de galinha

asscomodg@gmail.com
(82) 99381-5541 | (82) 99349-7541

7. ASSOCIAÇÃO DE MULHERES PRODUTORAS DE BROAS E OUTROS 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE 
TABOQUINHA E LAGOA DO MATO – ASPROBROAS
Município: Arapiraca (AL)
Quantidade de agricultores: 20
Produtos: biscoitos, bolo e doces de frutas

asprobroastaboquinha@gmail.com
(82) 99119-5701 | (82) 99989-5005

8. COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDORISMO 
RURAL – COOPERAFER
Município: São Luís do Quitunde (AL)
Quantidade de agricultores: 92
Produtos: abóbora, bolo, chuchu, coco, frutas, goma de mandioca, 
mandioca ou macaxeira, pimenta-do-reino, pimentão, polpa de 
frutas, tomate e verduras, hortaliças e legumes

cooperafer@gmail.com
(82) 3254-1822 | (82) 98842-6945

mailto:cicerosantosal@hotmail.com
mailto:asscomodg@gmail.com
mailto:asprobroastaboquinha@gmail.com
mailto:cooperafer@gmail.com
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1. COOPERATIVA DE JOVENS E PRODUTORES RURAIS DA  
AGRICULTURA FAMILIAR – COOJOPRAF
Município: Água Fria (BA)
Quantidade de agricultores: 116
Origem: quilombola
Produtos: abóbora, bolo, chuchu, coco, couve, farinha de 
mandioca, frutas, fubá de milho, iogurte, mandioca ou macaxeira, 
mel de abelha, milho, ovos de galinha, pimentão, polpa de frutas, 
tempero verde, tomate e verduras, hortaliças e legumes

coojoprafaguafria@gmail.com
(75) 98178-3723 | (75) 99244-3431

2. ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA INDÍGENA KIRIRI SANTO ANDRÉ  
DA MARCAÇÃO – ACIKAM
Município: Banzaê (BA)
Quantidade de agricultores: 400
Produtos: biscoitos e farinha de mandioca

ubmkiririmarcacao@gmail.com
(75) 99980-2374

3. ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES  
RURAIS DA FAZENDA BAIXA FUNDA 
Município: Candiba (BA)
Quantidade de agricultores: 34
Produtos: abóbora, biscoito, bolo, carne bovina, carne de ave,  
carne de carneiro, carne suína, couve, farinha de mandioca, 
feijão, leite fluido, mandioca ou macaxeira, ovos de galinha, polpa 
de frutas, polvilho, queijo, tempero verde, tomate e verduras, 
hortaliças e legumes

rosacarvalho22@bol.com.br
(77) 98100-4636

4. ASSOCIAÇÃO DE MULHERES EM AÇÃO DA FAZENDA  
ESFOMEADO – AMAFE
Município: Curaçá (BA)
Quantidade de agricultores: 20
Produto: biscoitos

amafesequilho@gmail.com
(74) 99926-2869 | (74) 99996-5131

6.2 Bahia 

mailto:coojoprafaguafria@gmail.com
mailto:ubmkiririmarcacao@gmail.com
mailto:rosacarvalho22@bol.com.br
mailto:amafesequilho@gmail.com
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5. ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES E APICULTORES  
DA FAZENDA SANTARÉM 
Município: Casa Nova (BA)
Quantidade de agricultores: 41
Produtos: abóbora, biscoitos, bolo, carne de bode, carne de 
carneiro, doces de frutas, doce de leite, farinha de mandioca, 
feijão, frutas, geleia de fruta, mandioca ou macaxeira, mel de 
abelha, milho, panificados, polpa de frutas, rapadura e verduras, 
hortaliças e legumes

associacaofazendasantarem@gmail.com
(74) 4400-7825 | (74) 99937-1572

6. ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E  
AGRICULTORAS FAMILIAR RURAIS DE BARREIRAS E  
ADJACÊNCIAS – ACAFAB
Município: Crisópolis (BA)
Quantidade de agricultores: 19
Produtos: abóbora, amendoim, biscoitos, bolo, coco, farinha de 
mandioca, feijão, goma de mandioca ou macaxeira, milho,  
polpa de frutas e tempero verde 

acafabcrisopolis@gmail.com
(75) 3443-2087 | (75) 99926-6145

7. COOPERATIVA DE SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS DA BAHIA – 
COOPESSBA
Município: Ilhéus (BA)
Quantidade de agricultores: 83
Produtos: abóbora, acelga, alho, amendoim, bolo, cenoura, 
chuchu, coco, condimento, couve, farinha de mandioca, frutas, 
mandioca, ou macaxeira, milho, panificados, pimentão, polpa de 
frutas, temperos verdes, tomate e verduras, hortaliças e legumes

www.coopessba.com
faturamento@coopessba.com
(73) 3215-5860 | (73) 99138-4040

8. COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE IRARÁ LTDA –  
COOPRIL
Município: Irará (BA)
Quantidade de agricultores: 34
Origem: quilombola
Produtos: abóbora, bolo, couve, farinha de mandioca, frutas, 
goma de mandioca, mandioca ou macaxeira, tempero verde e 
verduras, hortaliças e legumes

cooprilirara10@yahoo.com.br
(75) 98279-8631 | (75) 98136-9297

mailto:associacaofazendasantarem@gmail.com
mailto:acafabcrisopolis@gmail.com
mailto:faturamento@coopessba.com
mailto:cooprilirara10@yahoo.com.br
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9. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE ITABERABA LTDA –  
COOPAITA
Município: Itaberaba (BA)
Quantidade de agricultores: 104
Produto: barra de cereal 

coopaita@hotmail.com
(71) 3038-1264 | (75) 99955-0344

10. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA  
AGRICULTURA FAMILIAR DO SUDOESTE DA BAHIA – COOPROAF
Município: Manoel Vitorino (BA)
Quantidade de agricultores: 76
Produtos : doces de frutas, geleia de fruta  
e suco de fruta

www.ibuira.com.br
cooproaf.gestao@yahoo.com.br
(73) 3549-2693 | (73) 98177-1557

11. COOPERATIVA DE APICULTORES DE TUCANO – COOAPIT
Município: Tucano (BA)
Quantidade de agricultores: 80
Produto: mel de abelha

cooapit.mel@gmail.com
(75) 99938-7705 | (75) 99115-0588

12. COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E 
TRABALHADORES AUTÔNOMOS NA AGROPECUÁRIA – COOMTRATA
Município: Nazaré (BA)
Quantidade de agricultores: 302
Produtos: abóbora, farinha de mandioca e polvilho

coomtrata@yahoo.com.br
(75) 3636-3641 | (75) 98115-1818

13. UNIÃO DE MORADORES DE CORTE DE PEDRA – UMCP
Município: Presidente Tancredo Neves (BA)
Quantidade de agricultores: 40
Produtos: abóbora, bolo, frutas, tempero verde e verduras, 
hortaliças e legumes

josemar2008@hotmail.com
(73) 3540-1107 | (73) 98159-9760

14. COOPERATIVA SER DO SERTÃO – COOPESERTÃO
Município: Pintadas (BA)
Quantidade de agricultores: 134
Produtos: polpa de frutas e verduras, hortaliças e legumes

www.serdosertao.coop.br
comercial.coopsertao@gmail.com
(75) 3693-2003

mailto:coopaita@hotmail.com
mailto:cooproaf.gestao@yahoo.com.br
mailto:cooapit.mel@gmail.com
mailto:coomtrata@yahoo.com.br
mailto:josemar2008@hotmail.com
mailto:comercial.coopsertao@gmail.com
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15. COOPERATIVA REGIONAL DE REFORMA AGRÁRIA DA CHAPADA   
DIAMANTINA LTDA – COOPRACD
Município: Itaberaba (BA)
Quantidade de agricultores: 870
Produtos: abóbora, alho, amendoim, biscoitos, bolo, café, cebola, 
chuchu, condimentos, couve, farinha de mandioca, feijão, frutas, 
mandioca ou macaxeira, milho, ovos de galinha, panificados, 
pimentão, polpa de frutas, tempero verde, tomate e verduras, 
hortaliças e legumes

coopracd@gmail.com
(75) 99208-3858

16. ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES 
SAPUCAIA E TABOCAL – APAST
Município: Santo Antônio de Jesus (BA)
Quantidade de agricultores: 86
Produtos: abóbora, chuchu, coco, couve, frutas, mandioca ou 
macaxeira, ovos de galinha, tempero verde, tomate e verduras, 
hortaliças e legumes

associacaoapacst@hotmail.com
(75) 99934-0313

17. COOPERATIVA DOS CAJUCULTORES FAMILIARES DO NORDESTE 
DA BAHIA – COOPERACAJU
Município: Ribeira do Pombal (BA)
Quantidade de agricultores: 246
Produtos: abóbora, amendoim, castanha de caju, cebola, chuchu, 
couve, farinha de mandioca, feijão, frutas, goma de mandioca, 
mandioca ou macaxeira, milho, ovos de galinha, pimentão,  
polpa de frutas, tempero verde, tomate e verduras,  
hortaliças e legumes

www.cooperacaju.com.br 
cooperacaju@cooperacaju.com.br
(75) 98881-2405 | (75) 99806-0965
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mailto:coopracd@gmail.com
mailto:associacaoapacst@hotmail.com
mailto:cooperacaju@cooperacaju.com.br
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18. ASSOCIAÇÃO DE BETE II – REVIVÊNCIA QUILOMBOLA – ACBRQ
Município: São Gonçalo dos Campos (BA)
Quantidade de agricultores: 45
Certificado: sustentabilidade
Origens: quilombola e indígena
Produtos : amendoim, bolo, castanha de caju, coco, farinha de 
mandioca, feijão, goma de mandioca, milho, ovos de galinha, 
pimentão, polpa de frutas e tomate

com.beteiirevivenciaquilombola@hotmail.com
(75) 98262-4887 | (75) 98121-3368

19. MOVIMENTO DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DE  
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA – M.M.T.R
Município: Teofilândia (BA)
Quantidade de agricultores: 205
Certificados: orgânico e sustentabilidade
Produtos: biscoitos, bolo, couve, doces de frutas, doce de leite, 
farinha de mandioca, feijão, geleia de frutas, goma de mandioca, 
mandioca ou macaxeira, ovos de galinha, panificados, pimentão, 
polpa de frutas, tempero verde e verduras, hortaliças e legumes

movimentoteofilandia@outlook.com
(75) 3268-2644 | (75) 99199-3853

20. COOPERATIVA AGROPECUÁRIA FAMILIAR DE CANUDOS, UAUÁ  
E CURAÇÁ – COOPERCUC
Município: Uauá (BA)
Quantidade de agricultores: 271
Certificados: orgânico e sustentabilidade
Produtos: doces de frutas, feijão, geleia de fruta, mandioca ou 
macaxeira, polpa de frutas e  suco de fruta

vendas@coopercuc.com.br
(74) 3673-1428 | (74) 99970-3503

21. ASSOCIAÇÃO SOL NASCENTE – ASN
Município: Vera Cruz (BA)
Quantidade de agricultores: 90
Produtos: abóbora, amendoim, biscoito, coco, condimento, 
couve, farinha de mandioca, feijão, frutas, mandioca ou 
macaxeira, ovos de galinha, pimentão, polpa de frutas, tomate e 
verduras, hortaliças e legumes

orgsolnascente@hotmail.com
(71) 3681-7783 | (71) 98846-5908

mailto:com.beteiirevivenciaquilombola@hotmail.com
mailto:movimentoteofilandia@outlook.com
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1. COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAPISTRANO  
LTDA – COOPAFC
Município: Capistrano (CE)
Quantidade de agricultores: 61
Produtos: abóbora, carne de ave, chuchu, couve, feijão, frutas, 
mel de abelha, pimentão, polpa de frutas, tomate e verduras, 
hortaliças e legumes

cooperativa.coopafc@hotmail.com
(85) 99606-4610 | (85) 99229-1411

2. COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E DE SERVIÇOS NOSSA SENHORA 
APARECIDA – COOPAAGRO
Município: Fortaleza (CE)
Quantidade de agricultores: 39
Produtos: bolo, carne suína, doces de frutas, feijão, frutas, 
mandioca ou macaxeira, polpa de frutas, suco de fruta 
e tempero verde

coopaagro@gmail.com
(85) 3368-4122 | (85) 98513-0051

6.3 Ceará 
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3. COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ – 
COOPAECE
Município: Fortaleza (CE)
Quantidade de agricultores: 432
Produtos: bebida láctea, bolo, iogurte, leite fluido, queijo e 
verduras, hortaliças e legumes 

coopaece@gmail.com
(85) 3298-6085 | (85) 98890-6696

4. CENTRAL DE COOPERATIVAS COPAJU – CENTRAL COPCAJU
Município: Pacajus (CE)
Quantidade de agricultores: 197
Produto da sociobiodiversidade: castanha de caju

copacaju@gmail.com
(85) 3348-1018 | (88) 99621-2701

5. COOPERATIVA DOS PEQUENOS E MÉDIOS AGRICULTORES DO  
CEARÁ – COOPEMACE
Município: Horizonte (CE)
Quantidade de agricultores: 88
Produtos: carne bovina, carne de ave, carne de bode, carne de 
carneiro, carne suína, farinha de mandioca, feijão, frutas, goma 
de mandioca, mandioca ou macaxeira, mel de abelha, ovos de 
galinha, pescado, pimentão, polpa de frutas, tempero verde e 
verduras, hortaliças e legumes

coopemace@gmail.com
(85) 3252-4806 | (85) 99169-8985

6. COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES 
FAMILIARES RURAIS DO CARIRI – COOPAEFARC
Município: Juazeiro do Norte (CE)
Quantidade de agricultores: 194
Produtos: abóbora, alho, carne bovina, carne de ave, carne de 
bode, carne de carneiro, carne suína, cebola, chuchu, feijão, 
mandioca ou macaxeira, milho, pimentão, polpa de frutas,  
tomate e verduras, hortaliças e legumes

coopaefarc@gmail.com
(88) 3572-1859 | (88) 99661-2647



37

7. COOPERATIVA AGROECOLÓGICA DO CAMINHO DE ASSIS – 
COOPERFAM
Município: Maranguape (CE)
Quantidade de agricultores: 278
Certificados: orgânico e sustentabilidade
Produtos: abóbora, frutas, mandioca ou macaxeira, polpa de 
frutas e verduras, hortaliças e legumes

venda@cooperfamceara.com.br
(85) 3369-5810 | (85) 98811-0232

8. ASSOCIAÇÃO DO PRODUTORES FAMILIARES DE PASCOAL –  
APROAF
Município: Pacajus (CE)
Quantidade de agricultores: 86
Produtos: abóbora, bolo, carne bovina, carne de ave, carne suína, 
castanha de caju, farinha de mandioca, feijão, mel de abelha e 
polpa de frutas

aproafpascoal@gmail.com
(85) 3348-4223 | (85) 98929-7469

9. COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA  
SOLIDÁRIA DE PINDORETAMA – COOPAFESP
Município: Pindoretama (CE)
Quantidade de agricultores: 194
Certificado: sustentabilidade
Produtos: biscoito, bolo, carne de ave, cebola, farinha de 
mandioca, geleia de fruta, goma de mandioca, iogurte, mandioca 
ou macaxeira, melado ou melaço, milho, ovos de galinha, 
pimentão, polpa de frutas, queijo, rapadura, tempero verde, 
tomate e verduras, hortaliças e legumes

coopafesppindoretama@hotmail.com
(85) 3375-1958 | (85) 98991-7270
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1. COOPERATIVA FLORESCENTE AGROPECUÁRIA DE CAXIAS – COOFAC
Município: Caxias (MA)
Quantidade de agricultores: 190
Produtos: abóbora, couve, farinha de mandioca, feijão, frutas, 
goma de mandioca, mandioca ou 
macaxeira, milho, ovos de galinha, pimentão, tomate  
e verduras, hortaliças e legumes

cooperativaflorescente@gmail.com
(99) 3521-2356 | (99) 98134-0835

2. ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO JACU
Município: Mata Roma (MA)
Quantidade de agricultores: 8
Produto: polpa de frutas

nmonteles@hotmail.com
(98) 98506-1402 | (98) 98423-5988

3. ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO  
SANTA RITA DO SUL
Município: Presidente Dutra (MA)
Quantidade de agricultores: 24
Produtos: abóbora, amendoim, biscoitos, bolo, carne bovina, carne 
de bode, carne de carneiro, carne suína, castanha de caju,  coco, 
couve, doce de leite, farinha de mandioca, feijão, frutas, mandioca ou 
macaxeira, milho, ovos de galinha, polpa de frutas, queijo, tomate e 
verduras, hortaliças e legumes

wesclheynet@gmail.com
(99) 3663-4010| (99) 99169-4495

4. ASSOCIAÇÃO ABRANGENTES DO ESTADO DO MARANHÃO –
AABRAEMA
Município: São José de Ribamar (MA)
Quantidade de agricultores: 60
Origem: quilombola
Produtos: abóbora, amendoim, castanha de caju, coco, couve, 
farinha de mandioca, feijão, frutas, goma de mandioca, mandioca 
ou macaxeira, milho, ovos de galinha, pescado, pimenta-do-reino, 
pimentão, suco de fruta, tempero verde, tomate e 
verduras, hortaliças e legumes

aabraema@hotmail.com
(98) 98735-5597

6.4 Maranhão 
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5. ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES RURAIS E CIDADANIA DA TERRA 
DO RUMO – AARCTR
Município: São Luís (MA)
Quantidade de agricultores: 80
Produtos: frutas, mandioca ou macaxeira e verduras, 
hortaliças e legumes

lucianojiujitsu@bol.com.br
(98) 98723-1414 | (98) 98716-7686

6. COOPERATIVA INT. DAS MULHERES QUEBRADEIRAS DE COCO  
BABAÇU – CIMQCB
Município: São Luís (MA)
Quantidade de agricultores: 126
Origens: quilombola e indígena
Produtos: biscoitos, bolo, carne de ave, feijão, mandioca ou 
macaxeira, milho, ovos de galinha e verduras, hortaliças e 
legumes

www.miqcb.org.br
babacuprodutos@miqcb.org.br
(98) 3268-3357 | (98) 99128-8743

7. COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DO CINTURÃO  
VERDE – COOAFACIV
Município: São Luís (MA)
Quantidade de agricultores: 29
Certificados: orgânico e sustentabilidade
Produtos: abóbora, carne de ave, couve, farinha de mandioca, 
feijão, frutas, mandioca ou macaxeira, milho, polpa de frutas e 
verduras, hortaliças e legumes

cooperativa.cinturaoverde@hotmail.com
(98) 3245-6344 | (98) 99127-9592

8. ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIAR  
DA VILA RESIDENCIAL NOVA CANAÃ – HORTCANAÃ
Município: Paço do Lumiar (MA)
Quantidade de agricultores: 34
Produtos: frutas, mandioca ou macaxeira,milho e verduras, 
hortaliças e legumes

hortcanaa.hortcanaa@gmail.com
(98) 98846-1595 | (98) 98713-5485
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9. COOPERATIVA DE PRODUTORES (A) DE ABACAXI E DEMAIS 
FRUTAS DE TURIAÇU – COOPPFRUTT
Município: São Luís (MA)
Quantidade de agricultores: 16
Produtos da sociobiodiversidade: frutas

coopfrutabacaxituri@outlook.com
(98) 98409-4412 | (98) 98409-4412

10. COOPERATIVA AGROEXTRATIVISTA DOS PEQUENOS 
PRODUTORES RURAIS – COOPERVAG
Município: Vargem Grande (MA) 
Quantidade de agricultores: 95
Certificado: orgânico 
Produtos: abóbora, farinha de mandioca, feijão, frutas, goma de 
mandioca, mandioca ou macaxeira, polpa de frutas e verduras, 
hortaliças e legumes

coopervag@hotmail.com
(98) 3461-1669 | (98) 99166-9266

1. COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO LITORAL SUL DA PARAÍBA – 
COAGRISUL
Município: Alhandra (PB)
Quantidade de agricultores: 37
Produtos: coco, feijão, mandioca, macaxeira ou aipim, 
verduras, hortaliças e legumes

coagrisul@gmail.com
(83) 99932-7045 | (83) 99932-7045

2. COOPERATIVA DA AGRICULTURA E SERVIÇOS TÉCNICOS DO 
LITORAL SUL PARAIBANO – COASP
Município: Alhandra (PB)
Quantidade de agricultores: 87
Origem: quilombola
Produtos: abóbora, mandioca ou macaxeira, milho, 
panificados, polpa de frutas e verduras, hortaliças e legumes

coasp.coasp@yahoo.com
(83) 3242-3595 | (83) 99937-8891

6.5 Paraíba  
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3. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUÇU RIO TINTO – 
FRUTIAÇU
Município: Rio Tinto (PB)
Quantidade de agricultores: 34
Produtos: frutas, mandioca ou macaxeira e polpa de frutas

benedito-tavares06@hotmail.com
(83) 99931-7547 | (83) 99931-7547

4. COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO 
DE BANANEIRAS – COOPAFAB
Município: Bananeiras (PB)
Quantidade de agricultores: 66
Produtos: abóbora, chuchu, couve, mandioca ou macaxeira, 
pimentão, polpa de frutas e verduras, hortaliças e legumes

coopafab@gmail.com
(83) 99688-7959 | (83) 99181-6010

5. COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA  
FAMILIAR – COPAF
Município: São Sebastião de Lagoa de Roça (PB)
Quantidade de agricultores: 157
Produtos: carne de ave e ovos de galinha 

copafcontato@gmail.com
(83) 99158-7263 

6. COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA 
AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PARAÍBA – COOPRAFE
Município: Santa Rita (PB)
Quantidade de agricultores: 85
Origem: quilombola e indígena
Produtos: abóbora, bolo, carne bovina, chuchu, coco, couve, feijão, 
frutas, milho, ovos de galinha, pescado, pimentão, tomate e 
verduras, hortaliças e legumes

cooprafepb@gmail.com
(83) 3033-2271 | (83) 98816-6722

7. COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA –  
COAPECAL CARIRI
Município: Caturité (PB)
Quantidade de agricultores: 562
Produtos:  bebida láctea, doce de leite, iogurte, 
queijo, requeijão e suco de fruta

fiscal@leitecariri.com.br
(83) 3065-9864 | (83) 99127-8883
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1. ASSOCIAÇÃO DOS CAPRINO-OVINOCULTORES DO VALE DO  
IPOJUCA – ACOVIPA
Município: Arcoverde (PE)
Quantidade de agricultores: 300
Produtos: bebida láctea, iogurte, leite fluido e queijo

acovipa2017@hotmail.com
(87) 98872-2727 | (87) 99994-7811

2. COOPERATIVA MISTA DOS TRABALHADORES RURAIS DE NAZARÉ 
DA MATA – COMITRUNAM
Município: Nazaré da Mata (PE)
Quantidade de agricultores: 28
Produtos: aguardente, mandioca ou macaxeira e 
verduras, hortaliças e legumes

almiramarosilva@gmail.com
(81) 99643-7531 | (81) 99451-1443

3. COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE NAZARÉ DA MATA 
– COOPLEN
Município: Nazaré da Mata (PE)
Quantidade de agricultores: 23
Certificado: sustentabilidade
Produto: bebida láctea

junior_lopes5@yahoo.com.br
(81) 99189-9385

6.6 Pernambuco 
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4. COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS EM REGIME DE  
ECONOMIA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DOS BARREIROS – COOPEAB
Município: Barreiros (PE)
Quantidade de agricultores: 25
Produtos: bolo, carne bovina, carne de ave, coco, farinha de 
mandioca, feijão, frutas, goma de mandioca, mandioca ou 
macaxeira, mel de abelha, milho e verduras, hortaliças e legumes

coopeab.barreiros@gmail.com
(81) 3675-1280 | (81) 98839-9351

5. COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA 
FAMILIAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO – COOPEAFA
Município: Camocim de São Félix (PE)
Quantidade de agricultores: 223
Origem: indígena
Produtos: abóbora, acelga, cebola, chuchu, couve, feijão, frutas, 
mandioca ou macaxeira, milho, pimentão, tomate e verduras, 
hortaliças e legumes

www.coopeafa.cop.br
coopeafa@gmail.com
(81) 3743-1159 | (81) 99449-6408

6. COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO  
AGRESTE E SERTÃO DE PERNAMBUCO – COOMAFASPE
Município: Pedra (PE)
Quantidade de agricultores: 350
Produtos: bebida láctea, bolo, carne bovina, carne de bode, carne 
de carneiro, carne suína, castanha de caju, cebola, chuchu, doces 
de frutas, doce de leite, frutas, iogurte, mandioca ou macaxeira, 
mel de abelha, ovos de galinha, pescado, pimentão, polpa de 
frutas, queijo, suco de fruta e  
verduras, hortaliças e legumes

coomafaspedra2014@hotmail.com
(87) 99181-9187 | (87) 99917-6610

7. ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES/AS FAMILIARES DO  
ASSENTAMENTO MANDACARU – AAFAM
Município: Petrolina (PE)
Quantidade de agricultores: 70
Certificado: orgânico 
Produtos: abóbora, biscoitos, doces de frutas, mandioca ou 
macaxeira e verduras, hortaliças e legumes

aafammandacaru@yahoo.com.br
(87) 99107-3908
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8. ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS VI – APRNVI
Município: Petrolina (PE)
Quantidade de agricultores: 77
Produto: abóbora

aprnvi@gmail.com
(87) 3985-0142 |  (87) 99105-9392

9. COOPERATIVA DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS E DA 
AGRICULTURA FAMILIAR – COOPERCAPRI
Município: Floresta (PE)
Quantidade de agricultores: 762
Produtos: abóbora, carne de bode, carne de carneiro, cebola, 
pimentão e verduras, hortaliças e legumes

coopercaprifloresta@yahoo.com.br
(87) 3877-1194 | (87) 99632-6173

10. COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE  
PERNAMBUCO – COOMAF – PE
Município: Recife (PE)
Quantidade de agricultores: 1681
Produtos: bebida láctea, carne de ave, carne de bode, leite fluido, 
mandioca ou macaxeira, ovos de galinha e queijo

coomaf-pe@hotmail.com
(81) 3252.6464 | (81) 98828-9495

11. COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES ASSENTAMENTO 
NATUBA E FIGUEIRA – COONAFI
Município: Vitória de Santo Antão (PE)
Quantidade de agricultores: 30
Produtos: abóbora, acelga, alho, cebola, chuchu, coco, 
condimentos, couve, feijão, frutas, mandioca ou macaxeira, 
milho, pimentão, tempero verde, tomate e verduras,  
hortaliças e legumes

coonafiagriculturafamiliarvitoriape@hotmail.com
(81) 99673-6738 | (81) 99119-6871

12. COOPERATIVA AGRO ALIMENTÍCIA DOS PEQUENOS  
PRODUTORES DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO LTDA – COOPEG
Município: Vitória de Santo Antão (PE)
Quantidade de agricultores: 40
Produtos: abóbora, acelga, alho, cebola, chuchu, couve, feijão, 
frutas, mandioca ou macaxeira, milho, pimentão, tempero 
verde, tomate e verduras, hortaliças e legumes

coopegvitoriape@hotmail.com
(81) 99119-6871
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13. COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INDÍGENA E  
ASSENTADOS DO NE BRASILEIRO – COODAPIS
Município: Tabira (PE)
Quantidade de agricultores: 254
Certificado: orgânico 
Produtos: doces de frutas, frutas, geleia de fruta, mandioca  
ou macaxeira, mel de abelha, polpa de frutas e tempero verde

www.coodapis.com.br
coodapis@gmail.com
(81) 3203-8707 | (81) 99645-1191

14. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA  
AGRICULTURA FAMILIAR ORGÂNICA AGROECOLÓGICA – COOPCAFA
Município: Triunfo (PE)
Quantidade de agricultores: 42
Produtos: abóbora, açúcar, chuchu, feijão, frutas, mandioca ou 
macaxeira, melado ou melaço, ovos de galinha, polpa  
de frutas, rapadura e verduras, hortaliças e legumes

coopcafa@gmail.com
(87) 3846-1429 | (87) 99680-9859

1. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR  
DO TERRITÓRIO ENTRE RIOS – FRUTO DAQUI
Município: José de Freitas (PI)
Quantidade de agricultores: 66
Produto: polpa de frutas

frutodaqui@hotmail.com
(86) 3264-2583 | (86) 99997-9455

6.7  Piauí 
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1. COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE  
SÃO JOÃO DO SABUGI – COAFS
Município: São João do Sabugi (RN)
Quantidade de agricultores: 52
Certificados: orgânico e sustentabilidade
Produtos: bebida láctea, biscoitos, bolo, carne bovina, carne de 
ave, carne de bode, carne de carneiro, carne suína, chuchu, doces 
de frutas, doce de leite, feijão, frutas, iogurte, mel de abelha, ovos 
de galinha, pescado, pimentão, polpa de frutas, queijo e verduras, 
hortaliças e legumes

coafs@bol.com.br 
(84) 3425-2284 | (84) 99686-9280

2. ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL E BENEFICENTE MARIA AMÉLIA  
GOMES – APBMAG
Município: Extremoz (RN)
Quantidade de agricultores: 100
Produtos: bolo, coco, frutas, mandioca ou macaxeira e  
verduras, hortaliças e legumes

tycianeane@gmail.com
(84) 3279-8045 | (84) 98853-7439

1. GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLÔNIA SUCUPIRA 
–  COOPERJOS
Município: Arauá (SE)
Quantidade de agricultores: 126
Produtos: abóbora, bolo, couve, frutas, mandioca ou macaxeira, 
milho, panificados, pimentão e tempero verde

cooperjos@hotmail.com
(79) 3547-9051 | (79) 99975-7018

2. ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES 
RURAIS DE PORTO DA FOLHA – ASCOPORTO
Município: Porto da Folha (SE)
Quantidade de agricultores: 38
Produtos: bebida láctea, iogurte, leite fluido, queijo e verduras, 
hortaliças e legumes

ascodapp@yahoo.com.br
(79) 9980-2969 | (79) 99850-4311

6.8  Rio Grande do Norte 6.9 Sergipe 
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3. COOP. DE PROD. COM. E PREST. SERV. DOS AGRICULTORES  
FAMILIARES DE CRISTINÁPOLIS E REGIÃO LTDA – COOPEAFAC
Município: Cristinápolis (SE)
Quantidade de agricultores: 118
Produto: bolo

coopeafac@hotmail.com
(79) 99641-5399 | (79) 99912-8366

4. COOPERATIVA NORDESTNA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE  
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS – COOPERNORDESTINA
Município: Poço Redondo (SE)
Quantidade de agricultores: 129
Produtos: abóbora, arroz beneficiado, castanha de caju, chuchu, 
coco, couve, farinha de mandioca, feijão, frutas, goma de 
mandioca, iogurte, mandioca ou macaxeira, mel de abelha, milho, 
ovos de galinha, pimentão, polpa de frutas, polvilho, suco de 
fruta, tempero verde, tomate e verduras, hortaliças e legumes

coopernordestina@gmail.com
(79) 3025-0011 | (79) 99923-8130

5. ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UNIÃO DOS ESTUDANTES E  
AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE – UNIAGRO
Município: São Domingos (SE)
Quantidade de agricultores: 32
Produtos: abóbora, frutas e verduras, hortaliças e legumes

uniagrosd@gmail.com
(79) 99964-2045 | (79) 99964-2045
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CAPÍTULO 7

Região  
Centro-Oeste

Formada pelos estados de Goiás (GO), Mato Grosso (MT) e 
Mato Grosso do Sul (MS), além do Distrito Federal (DF), a região 
Centro-Oeste tem como uma de suas características econômi-
cas a atividade agropecuária voltada para o abastecimento dos 
mercados interno e mundial. 

A região faz fronteira com dois países sul-americanos: Bo-
lívia e Paraguai. Sua posição central é a única que permite liga-
ção de fronteira com todas as outras regiões brasileiras.

A agricultura familiar da região se destaca com a produ-
ção de monoculturas (soja, milho, arroz, trigo, feijão), frutas, 
verduras, hortaliças e legumes e carne. Atualmente, são 39 em-
preendimentos cadastrados e aptos para ofertar seus produtos 
para compradores governamentais.

Foto: Rafael Zart/MDS
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1. COOPERATIVA CENTRAL DO CERRADO LTDA – CENTRAL DO CERRADO
Brasília (DF)
Quantidade de agricultores: 93
Certificado: orgânico
Produtos: farinha de mandioca, frutas, mel de abelha  
e verduras, hortaliças e legumes

www.centraldocerrado.org.br
centraldocerrado@centraldocerrado.org.br
(61) 3327-8489 | (61) 98145-1970

2. COOPERATIVA AGRÍCOLA BURITI VERMELHO – COOPER-HORTI
Brasília (DF)
Quantidade de agricultores: 29
Produtos: abóbora, chuchu, frutas, pimentão, tomate, 
verduras, hortaliças e legumes

cooperhorti@gmail.com
(61) 99919-2295

3. CENTRAL DO CERRADO
Brasília (DF)
Quantidade de agricultores: 93
Certificado: orgânico
Produtos: frutas, verduras, hortaliças e legumes

www.aspraf.com.br
rmlaguardia@gmail.com
(61) 3541-5923 | (61) 99992-2961

7.1 Distrito Federal 
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1. COOPERATIVA AGROECOLÓGICA DOS PRODUTORES RURAIS DE ALTO 
PARAÍSO DE GOIÁS E REGIÃO LTDA – COOPER FRUTOS DO PARAÍSO
Município: Alto Paraíso de Goiás (GO)
Quantidade de agricultores: 320
Origem: quilombola
Produtos: abóbora, açúcar, arroz beneficiado, barra de cereal, 
biscoitos, bolo, café, carne de ave, castanha do Brasil, chuchu, 
condimentos, couve, doces de frutas, farinha de mandioca, feijão, 
frutas, mandioca ou macaxeira, melado ou melaço, mel de abelha, 
milho, ovos de galinha, panificados, pescado, pimentão, polpa 
de frutas, polvilho, queijo, rapadura, tempero verde, tomate e 
verduras, hortaliças e legumes

cooperfrutosdoparaiso@gmail.com
(62) 99833-2548 | (62) 99939-6279

2. COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA  
FAMILIAR DE BURITI ALEGRE – COMPAF
Município: Águas Lindas de Goiás (GO)
Quantidade de agricultores: 200
Produtos: abóbora, acelga, alho, cebola, chuchu, coco, condimentos, 
couve, farinha de mandioca, frutas, maça, milho, ovos de galinha, 
pimentão, polpa de frutas, polvilho, rapadura, tomate e verduras, 
hortaliças e legumes

werlisglon@yahoo.co.uk
(64) 98134-5186 | (62) 99981-3597

3. COOPERATIVA AGROPECUÁRIA REGIONAL DOS PRODUTORES  
RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CERES –  
COOPERFAMILIAR CERES
Município: Ceres (GO)
Quantidade de agricultores: 58
Produtos: abóbora, acelga, couve, feijão, mandioca ou macaxeira, 
milho, ovos de galinha, polpa de frutas, polvilho, tempero verde, 
tomate e verduras, hortaliças e legumes

cooperfamiliar20172gmail.com
(62) 3323-1209 | (62) 98413-1282

4. COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE  
ARAGUAPAZ – COOPAZ
Município: Araguapaz (GO)
Quantidade de agricultores: 24
Produtos: carne de ave, farinha de mandioca, mandioca ou 
macaxeira, milho, polpa de frutas, tempero verde e verduras, 
hortaliças e legumes

coopaz2014@outlook.com
(62) 3380-1221 | (62) 99186-2626

7.2 Goiás 
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5. COOPERATIVA MISTA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE POLVILHO 
E DERIVADOS DA MANDIOCA DA REGIÃO DO CARÁ – COOPERABS
Município: Bela Vista de Goiás (GO)
Quantidade de agricultores: 48
Produto: polvilho

www.cooperabs.com.br
presidente@cooperabs.com.br
(62) 99932-2299

6. COOPERATIVA MISTA DE PRODUTORES – COOMP BRASIL
Município: Edéia (GO)
Quantidade de agricultores: 430
Certificados: orgânico e sustentabilidade
Origens: quilombola e indígena
Produtos: açúcar, alho, bebida láctea, bolo, carne bovina, 
carne suína, cebola, condimentos, creme de leite, doces de 
frutas, doce de leite, farinha de mandioca, feijão, frutas, fubá 
de milho, geleia de fruta, leite em pó, leite fluido, linguiça, 
melado ou melaço, mel de abelha, milho, molho, morango, ovos 
de galinha, panificados, pescado, pimenta-do-reino, polpa de 
frutas, polvilho, queijo, rapadura, requeijão, salame e verduras, 
hortaliças e legumes

www.anafes.org
agenciabrasil1@gmail.com
(62) 4101-2398 | (62) 99918-8883

7. COOPERATIVA DOS AGRICULTORES ECOLÓGICOS DO CERRADO – 
COOPERATIVA REDE TERRA
Município: Cristalina (GO)
Quantidade de agricultores: 412
Origem: quilombola
Produtos: abóbora, acelga, alho, cebola, chuchu, condimentos, 
couve, doce de leite, farinha de mandioca, maça, mandioca, 
macaxeira ou aipim, milho, morango, ovos de galinha, pimentão, 
rapadura, tempero verde, tomate e verduras, hortaliças  
e legumes

www.redeterra.coop.br
cooperativa@redeterra.coop.br
(61) 3612-6319 | (61) 98215-3275

8. COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES, 
EXTRATIVISTAS, PESCADORES, VAZANTEIROS E GUIAS TURÍSTICOS 
DO CERRADO – EMPÓRIO DO CERRADO
Município: Goiânia (GO)
Quantidade de agricultores: 320
Certificado: orgânico 
Origem: quilombola
Produtos: barra de cereal, biscoitos, castanha do Brasil, farinha 
de trigo, frutas, molho, panificados, tempero verde e verduras, 
hortaliças e legumes

rede@emporiodocerrado.org.br
(62) 3202-7515
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9. FEDERAÇÃO DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR  
E DE ECONOMIA SOLIDÁRIA UNIAFES GO – UNICAFES GO
Município: Goiânia (GO)
Quantidade de agricultores:  1250
Produtos: abóbora, acelga, arroz beneficiado, bebida láctea, bolo, 
chuchu, condimentos, couve, farinha de mandioca, feijão, frutas, 
fubá de milho, iogurte, leite em pó, mandioca ou macaxeira, mel 
de abelha, panificados, polpa de frutas, queijo, rapadura, tempero 
verde, tomate e verduras, hortaliças e legumes

federacaounicafesgo@gmail.com
(64) 99343-9999

10. COOPERATIVA MISTA AGRICULTORES FAMILIARES DE HEITORAI – 
COOPAFHE
Município: Heitoraí (GO)
Quantidade de agricultores: 35
Certificado: sustentabilidade
Produtos: abóbora, couve, mandioca ou macaxeira e milho

coopafhe@gmail.com
(62) 99911-7023

11. COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DO RIO DOCE – COPARPA
Município: Jataí (GO)
Quantidade de agricultores: 1.442
Produtos: bebida láctea, doce de leite, fubá de milho, iogurte, 
leite fluido, milho e queijo

gilmar@coparpa.com.br
(62) 98162-2702 | (64) 99293-2781

12. CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 
DE LUZIÂNIA E REGIÃO – CAPRUL
Município: Luziânia (GO)
Quantidade de agricultores: 298
Produtos: arroz beneficiado, farinha de mandioca, feijão, fubá de 
milho, polpa de frutas, polvilho, rapadura e verduras, hortaliças 
e legumes

capruluz@gmail.com
(61) 3621-6345 | (61) 99873-9558

mailto:coopafhe@gmail.com
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13. COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE AÇAFRÃO DE MARA ROSA – 
COOPERAÇAFRÃO
Município: Mara Rosa (GO)
Quantidade de agricultores: 72
Produtos: condimentos e  farinha de mandioca

cooperacafracao@gmail.com
(62) 3366-2045 | (62) 98571-6385

14. COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO 
DE MORRINHOS – COOPERFAT
Município: Morrinhos (GO)
Quantidade de agricultores: 265
Produtos: abóbora, couve, frutas, mandioca ou macaxeira, 
milho, ovos de galinha, polpa de frutas e verduras, hortaliças 
e legumes

cooperfat@hotmail.com
(64) 99261-5045 | (64) 99624-7962
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15. COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE  
PONTALINA – COMAFAP
Município: Pontalina (GO)
Quantidade de agricultores: 341
Origem: quilombola
Produtos: abóbora, bebida láctea, biscoitos, bolo, carne bovina, 
carne de ave, carne suína, chuchu, coco, couve, doces de frutas, 
doce de leite, farinha de mandioca, feijão, frutas, iogurte, leite 
em pó, linguiça, mandioca, macaxeira ou aipim, mel de abelha, 
milho, ovos de galinha, polpa de frutas, polvilho, rapadura, 
tempero verde, tomate e verduras, hortaliças e legumes

atendimento@comafap.com.br
(64) 3471-1800 | (64) 99269-5454

16. COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DE PONTALINA 
– COMPROP
Município: Pontalina (GO)
Quantidade de agricultores: 323
Produtos: abóbora, milho e verduras, hortaliças e legumes

comercial.comprop@hotmail.com
(64) 3471-1807 | (64) 99235-6556
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17. COOPERATIVA MISTA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE  
RIO VERDE – COOMARV
Município: Rio Verde (GO)
Quantidade de agricultores: 20
Produto: iogurte 

neiderita73@gmail.com
(64) 99953-2800

18. COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES EC. SOL.  
E PROD. AGR. EC. DE RIO VERDE E REGIÃO – COOPAF
Município: Rio Verde (GO)
Quantidade de agricultores: 699
Produtos: abóbora, açúcar, bebida láctea, chuchu, couve, doce de 
leite, farinha de mandioca, goma de mandioca, leite fluido, mandioca 
ou macaxeira, milho, ovos de galinha, polvilho, rapadura, tomate e 
verduras, hortaliças e legumes

coopafrv@hotmail.com
(64) 3623-9080 | (64) 99979-8244

19. COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS PRODUTORES RURAIS  
DE SILVÂNIA – COOPERSIL
Município: Silvânia (GO)
Quantidade de agricultores: 403
Certificado: sustentabilidade
Produtos: frutas, iogurte, mandioca ou macaxeira, milho, 
panificados, rapadura e verduras, hortaliças e legumes

lara.wom@hotmail.com
(62) 3332-1454 | (62) 99248-8165

20. COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE  
TRINDADE – CONTIGO
Município: Trindade (GO)
Quantidade de agricultores: 37
Produtos: abóbora, acelga, chuchu, couve, farinha de mandioca, 
frutas, mandioca ou macaxeira, milho, ovos de galinha, polpa 
de frutas, polvilho, rapadura, tomate e verduras, hortaliças e 
legumes

coop.maf.trindade@gmail.com
(62) 3110-0182 | (62) 98566-9273
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1. ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO P. A. 
NOVA JERUZALEM – ASPRANJI
Município: Itaúba (MT)
Quantidade de agricultores: 70
Produtos: abóbora, acelga, amendoim, castanha do Brasil,  
couve, frutas, mandioca ou macaxeira, milho, pimentão,  
tempero verde, tomate e verduras, hortaliças e legumes

associacaoaspranji@hotmail.com
(66) 3561-1405 | (66) 99971-0242

2. COOPERATIVA AGROPECUÁRIA VARZEAGRANDENSE – 
COOPERGRANDE
Município: Várzea Grande (MT)
Quantidade de agricultores: 83
Produtos: abóbora e queijo

coopergrande@hotmail.com
(65) 3043-2388 | (65) 99903-2354

3. COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA TERRANOVA LTDA – 
COOPERNOVA
Município: Terra Nova do Norte (MT)
Quantidade de agricultores: 622
Certificado: sustentabilidade
Produtos: bebida láctea, castanha de caju, iogurte, polpa de  
frutas, queijo e suco de fruta

www.coopernova.com
presidencia@coopernova.com
(66) 3534-1421 | (66) 99967-3337

4. ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE APICULTORES DA AMAZÔNIA  
APIACAENSE – ARAPAMA
Município: Apiacás (MT)
Quantidade de agricultores: 200
Origem: indígena
Produto da sociobiodiversidade: castanha do Brasil 

www.arapama.com.br
osmar_ojis@hotmail.com
(66) 3593-1160 | (66) 98431-0539

7.3 Mato Grosso 
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5. ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES AGROEXTRATIVISTADA RESEX 
GUARIBA ROOSEVELT RIO GUARIBA – AMORARR
Município: Aripuanã (MT)
Quantidade de agricultores: 55 
Produtos: abóbora, castanha do Brasil, farinha de mandioca, 
goma de mandioca, ovos de galinha e verduras, hortaliças e 
legumes

associacaoamorarr@hotmail.com
((66) 99622-7324 | (66) 99281-3055

1. COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA ITAMARATI 
– COOPERAFI
Município: Ponta Porã (MS)
Quantidade de agricultores: 55
Produtos: alho, amendoim, cebola, couve, feijão, frutas, fubá de 
milho, iogurte, mandioca ou macaxeira, milho, ovos de galinha, 
panificados, pimentão, tempero verde, tomate e verduras, 
hortaliças e legumes

http://cooperafi.com.br
cooperafi@hotmail.com
(67) 3496-1475 | (67) 99821-8179

2. COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DO  
PULADOR DE ANASTÁCIO MS – COPRAN
Município: Anastácio (MS)
Quantidade de agricultores: 72
Produtos: abóbora, couve, farinha de mandioca, feijão, frutas, 
iogurte, mandioca ou macaxeira, milho, polpa de frutas e 
verduras, hortaliças e legumes

jarrudasouza@hotmail.com
(67) 3245-1982 | (67) 99918-1036

7.4 Mato Grosso do Sul 
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3. COOPERATIVA DOS PRODUTORES ORGÂNICOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR DE CAMPO GRANDE – ORGANOCOOP
Município: Campo Grande (MS)
Quantidade de agricultores: 48
Certificado: orgânico
Produtos: verduras, hortaliças e legumes

organocoop@gmail.com
(67) 3014-2639 | (67) 99873-1094

4. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CERES – COOPACERES
Município: Ponta Porã (MS)
Quantidade de agricultores: 174
Produtos: feijão, mandioca ou macaxeira e milho

coopaceres@hotmail.com
(67) 3496-1329 | (67) 99926-9321

5. ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RURAIS E EMPREENDEDORAS DE 
SANTA TEREZINHA – AMREST
Município: Itaporã (MS)
Quantidade de agricultores: 28
Produtos: abóbora, doces de frutas, frutas, geleia de fruta,  
mandioca ou macaxeira e milho

mariare15@yahoo.com.br
(76) 9963-66445 | (67) 99616-8342

6. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES 
DO ASSENTAMENTO SANTA OLGA – COOPAOLGA
Município: Nova Andradina (MS)
Quantidade de agricultores: 55 
Produtos: abóbora, acelga, cebola, couve, mandioca ou macaxeira 
e verduras, hortaliças e legumes

carlaocoopaolga@gmail.com
(67) 99996-4325 | (67) 99665-8289

7. ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO  
ASSENTAMENTO ALAMBARI – AGRILAM 
Município: Sidrolândia (MS)
Quantidade de agricultores: 78
Certificado: sustentabilidade
Produto: abóbora 

agrilam@outlook.com
(67) 99845-7109

8. ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DO CAMPO – ASPROCAMPO
Município: Três Lagoas (MS)
Quantidade de agricultores: 20
Produtos: verduras, hortaliças e legumes

vandadellamagna@yahoo.com.br
(67) 99615-3539
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9. ASSOCIAÇÃO DE ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PLURIATIVAS DE  
TRÊS LAGOAS – AGRIP
Município: Três Lagoas (MS)
Quantidade de agricultores: 20
Produtos: verduras, hortaliças e legumes

agrip.treslagoas@gmail.com
(67) 99240-6439

10. COOPERATIVA REGIONAL DE APICULTURA E MELIPONICULTURA 
DO MS – COOPERAMS
Município: Três Lagoas (MS)
Quantidade de agricultores: 21 
Certificados: orgânico, sustentabilidade e fairtrade
Produto: mel de abelha

www.cooperams.com.br
adm@cooperams.com.br
(67) 99146-6262 | (67) 99222-0912
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11. ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES ORGÂNICOS DO 
PONTAL DO FAIA DE TRÊS LAGOAS – UNIDOS VENCEREMOS
Município: Três Lagoas (MS)
Quantidade de agricultores: 10
Certificado: orgânico
Produtos : verduras, hortaliças e legumes

empresamatosecarvalho@hotmail.com
(67) 3521-4541
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CAPÍTULO 8

Região Sudeste
Considerada a região mais rica e populosa do país, é forma-

da pelos estados do Espírito Santo (ES), Minas Gerais (MG), Rio 
de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). 

No Sudeste, está a maior concentração populacional do ter-
ritório brasileiro. A região é responsável pela geração de rique-
zas econômicas do país.

A agricultura é bem dinâmica e diversificada, mas ainda 
tem características da época conhecida como “café com leite”, 
período que os dois produtos eram os mais produzidos e expor-
tados e também responsáveis por uma considerável parte da 
economia do país. 

Atualmente, na agricultura familiar se destacam: o café, a 
cana-de-açúcar, as verduras, as hortaliças, os legumes e as frutas. 
São 91 empreendimentos cadastrados na região Sudeste aptos 
para ofertar seus produtos para compradores governamentais.

Foto: Sergio Amaral/MDS
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1. COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO 
CLÁUDIO – CAFAC 
Município: Afonso Cláudio (ES) 
Quantidade de agricultores: 162
Produtos: abóbora, alho, biscoitos, café, cebola, couve, farinha 
de mandioca, feijão, frutas, fubá de milho, macarrão, mandioca 
ou macaxeira, mel de abelha, milho, panificados, polpa de frutas, 
rapadura, tomate e verduras, hortaliças e legumes

caf.afonsoclaudio@yahoo.com.br
(27) 3735-1134 | (27) 99969-8110

2. ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE 
DE GABRIEL VARGAS E ADJACÊNCIAS – AFAGA 
Município: Alegre (ES) 
Quantidade de agricultores: 15
Produtos: abóbora, biscoitos, chuchu, couve, doces de frutas, 
frutas, geleia de fruta, mandioca ou macaxeira, panificados, 
tempero verde e verduras, hortaliças e legumes

carlabasilio9@gmail.com
(28) 3552-1702 | (28) 99989-1116

3. ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE FELIZ LEMBRANÇA – 
AMFLA 
Município: Alegre (ES) 
Quantidade de agricultores: 34
Produtos: frutas, mandioca ou macaxeira, mel de abelha e  
polpa de frutas

amfla.felizlembranca1@hotmail.com
(28) 99957-0260 | (28) 99921-1490

4. COOPERATIVA DE LACTICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES – CLAC 
Município: Alfredo Chaves (ES) 
Quantidade de agricultores: 329
Produtos: bebida láctea, iogurte, leite em pó, queijo e requeijão

clac@clacnet.coop.br
(27) 3269-1171 | (27) 99702-3573

5. COOPERATIVA AGRARIA VALE DO ITABAPOANA LTDA – CAVIL 
Município: Bom Jesus do Norte (ES) 
Quantidade de agricultores: 159
Produtos: leite em pó, queijo e requeijão

cavil@cavil.com.br
(22) 3831-1102 | (22) 99816-1149

8.1 Espírito Santo
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6. COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM – CAF CACHOEIRO 
Município: Cachoeiro de Itapemirim (ES) 
Quantidade de agricultores: 121
Produtos: abóbora, biscoito, café, chuchu,  couve, frutas, fubá 
de milho, linguiça, macarrão, mandioca ou macaxeira, mel de 
abelha, ovos de galinha, panificados, pescado, pimentão, polpa 
de frutas, queijo, tempero verde, tomate e verduras, hortaliças  
e legumes

cafcachoeiro@gmail.com
(28) 3015-5232 | (28) 99989-6855

7. ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DE CARIACICA – ACICA 
Município: Cariacica (ES) 
Quantidade de agricultores: 15
Produto: pescado

acicarural@gmail.com
(27) 99888-6806 | (27) 99637-9780

8. ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE RODA D’ÁGUA  
E REGIÃO – APRODER 
Município: Cariacica (ES) 
Quantidade de agricultores: 86
Certificado: orgânico
Produtos: biscoito, coco, couve, frutas, fubá de milho, geleia 
de fruta, iogurte, mandioca ou macaxeira, mel de abelha, 
panificados, polpa de frutas, queijo, tempero verde e verduras, 
hortaliças e legumes

aproder2008@gmail.com
(27) 99637-9780

9. ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE BOA VISTA – APROVISTA 
Município: Cariacica (ES) 
Quantidade de agricultores: 32
Certificado: orgânico
Produtos: abóbora, bolo, couve, frutas, mandioca ou 
macaxeira, panificados, tempero verde e verduras,  
hortaliças e legumes

aprovistarural@gmail.com
(27) 99939-0411 | (27) 99837-1997
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10. ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE CACHOEIRINHA  
E SABÃO – APRUCAS 
Município: Cariacica (ES) 
Quantidade de agricultores: 21
Certificado: orgânico
Produtos: abóbora, biscoitos, bolo, coco, couve, frutas,  
mandioca ou macaxeira, panificados, tempero verde e  
verduras, hortaliças e legumes

aprucasrural@gmail.com
(27) 99823-6693 | (27) 99823-0347

11. ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PRODUTORES RURAIS DE  
MUNGUBA – ASCOPRUM 
Município: Cariacica (ES) 
Quantidade de agricultores: 11
Certificado: orgânico
Produtos: abóbora, biscoitos, coco, condimentos, couve, frutas, 
mandioca ou macaxeira, tempero verde, tomate e verduras, 
hortaliças e legumes

ascoprumrural@gmail.com
(27) 3366-4056 | (27) 99898-9262

12. COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA 
–  CAF COLATINA 
Município: Colatina (ES) 
Quantidade de agricultores: 245
Produtos: mel de abelha, polpa de frutas e verduras,  
hortaliças e legumes

cafcolatina@yahoo.com
(27) 3711-0985 | (27) 99950-9101

13. COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS 
MARTINS – COOPRAM 
Município: Domingos Martins (ES) 
Quantidade de agricultores: 204
Produtos: abóbora, alho, biscoitos, bolo, café, carne bovina, 
carne suína, cebola, chuchu, condimentos, couve, farinha 
de mandioca, feijão, frutas, fubá de milho, iogurte, linguiça, 
mandioca ou macaxeira, mel de abelha, milho, morango, ovos 
de galinha, pescado, pimentão, polpa de frutas, queijo, tempero 
verde, tomate e verduras, hortaliças e legumes

coopram.dm@gmail.com
(27) 99779-7482 | (27) 99700-0737
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14. COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES SUL LITORÂNEA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CAFSUL 
Município: Iconha (ES)
Quantidade de agricultores: 196
Certificado: orgânico
Produtos: alho, cebola, chuchu, couve, feijão, frutas, macarrão, 
mandioca ou macaxeira, panificados, tomate e verduras, 
hortaliças e legumes

www.cafsul.coop.br
alimentencaocafsul@gmail.com
(28) 3537-1815 | (28) 99276-9261

15. COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO SUL DO ESTADO DO  
ESPÍRITO SANTO – CAFESUL 
Município: Muqui (ES) 
Quantidade de agricultores: 133
Certificados: sustentabilidade e fairtrade
Produtos: café, frutas e mel de abelha

www.cafesul.coop.br
cafesul@cafesul.coop.br
(28) 3554-1885 | (28) 99298-3090

16. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E DE AGRICULTORES DE 
CRISTAL DO NORTE – CRISTAL ORQUESTRA 
Município: Pedro Canário (ES) 
Quantidade de agricultores: 21
Produtos: abóbora, biscoitos, bolo, couve, frutas, mandioca 
ou macaxeira, milho, panificados, pimentão, tempero verde e 
tomate

cristalorquestra@gmail.com
(27) 99801-1821

17. COOPERATIVA DE VALORIZAÇÃO, INCENTIVO E 
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO SUSTENTÁVEL – 
COOPERVIDAS 
Município: Piúma (ES) 
Quantidade de agricultores: 156
Certificado: fairtrade
Origem: quilombola
Produtos: frutas e verduras, hortaliças e legumes

www.coopervidas.com.br
coopervidas.coop@yahoo.com.br
(28) 3520-1584 | (28) 3979-0465
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18. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFÃO – 
GARRAFÃOFRUIT 
Município: Santa Maria de Jetibá (ES) 
Quantidade de agricultores: 186
Produtos: alho, café, cebola, chuchu, feijão, frutas, ovos de 
galinha, polpa de frutas e verduras, hortaliças e legumes

garrafaofruit@gmail.com
(27) 99723-3420 | (27) 99896-0673

19. COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 
CAMPONESA ESTADO DO ES – CPC – ES 
Quantidade de agricultores: 98
Município: São Gabriel da Palha (ES) 
Produtos: abóbora, açúcar, aguardente, café, cebola, chuchu, 
coco, couve, feijão, mandioca ou macaxeira, melado ou melaço, 
milho, pimenta-do-reino, pimentão, rapadura, tempero verde, 
tomate e verduras, hortaliças e legumes

cpces.institucional@gmail.com
(27) 99526-4657
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1. COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES 
E ECONOMIA SOLIDÁRIA DE ARAPONGA-MG – COOAFA
Município: Araponga (MG)
Quantidade de agricultores: 31
Produtos: café, couve e verduras, hortaliças e legumes

afadearaponga@gmail.com
(31) 3894-1190 | (31) 8337-0927

2. COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR SUSTENTÁVEL COM 
BASE NA ECONOMIA SOLIDÁRIA – LTDA – COPABASE
Município: Arinos (MG)
Quantidade de agricultores: 175
Produtos: açúcar, farinha de mandioca, mel de abelha, polpa  
de frutas e rapadura

comercialcopabase@gmail.com
(38) 99110-0091 | (38) 99908-7610

3. COOPERATIVA DOS APICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES 
DO NORTE DE MINAS – COOPEMAPI
Município: Bocaiúva (MG)
Quantidade de agricultores: 245
Certificado: orgânico
Produtos: abóbora, biscoitos, bolo, cebola, couve, feijão, frutas, 
mel de abelha, milho, panificados, rapadura, tomate e verduras, 
hortaliças e legumes

coopemapi@gmail.com
(38) 3251-5103 | (38) 99957-9299

4. CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZÓPOLIS – CEABRA
Município: Brasópolis (MG)
Quantidade de agricultores: 57
Certificado: orgânico
Produtos: abóbora, acelga, alho, café, cebola, chuchu, couve, 
feijão, mandioca ou macaxeira, milho, morango, panificados, 
pimentão, queijo, tempero verde e verduras, hortaliças 
e legumes

cbrazopolis@yahoo.com.br
(35) 3641-1155 | (35) 99161-7552

8.2 Minas Gerais
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5. CAFÉ PICO DA BANDEIRA – CCRC
Município: Carangola (MG)
Quantidade de agricultores: 266
Produtos: biscoito e café

ccrc_10@yahoo.com.br
(32) 99929-7795

6. COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ECONOMIA 
SOLIDÁRIA DE CARBONITA – COOPAFESC
Município: Carbonita (MG)
Quantidade de agricultores: 30
Produtos : abóbora, biscoitos, bolo, chuchu, couve, farinha de 
mandioca, tempero verde e verduras, hortaliças e legumes

coopafesc@gmail.com
(38) 99746-8430

7. ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FAMILIARES DA REGIÃO  
DA BOA VISTA – APROBOV
Município: Conceição das Alagoas (MG)
Quantidade de agricultores: 115
Produtos: bebida láctea, carne bovina, iogurte, leite fluido, 
mandioca ou macaxeira, queijo e requeijão

aprobov@gmail.com
(34) 99963-9610

8. COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ECONOMIA 
SOLIDÁRIA DE FERVEDOURO – COOPAF
Município: Fervedouro (MG)
Quantidade de agricultores: 31
Produtos: abóbora, acelga, alho, amendoim, café, cebola, 
chuchu, couve, farinha de mandioca, feijão, frutas, fubá de 
milho, iogurte, mandioca ou macaxeira, ovos de galinha, 
pimentão, tempero verde, tomate e verduras, hortaliças  
e legumes

coopafervedouro@gmail.com
(32) 3742-1570 | (32) 99909-5802

9. COOPERATIVA REGIONAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E AGROECOLOGIA – CRESAFA
Município: Governador Valadares (MG)
Quantidade de agricultores: 20
Origens: quilombola e indígena
Produtos: frutas, mandioca ou macaxeira, polpa de frutas  
e verduras, hortaliças e legumes

cresafagv@gmail.com
(33) 3225-4818 | (33) 98865-4819
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10. COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E 
AGROEXTRATIVISTAS GRANDE SERTÃO – COOPERATIVA  
GRANDE SERTÃO
Município: Montes Claros (MG)
Quantidade de agricultores: 182
Origens: quilombola e indígena
Produtos: açúcar, frutas, polpa de frutas e rapadura

vendascgs@gmail.com
(38) 3223-2285 | (38) 98402-4103

11. COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E 
EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS – COOPAFER-MG
Município: Jaíba (MG)
Quantidade de agricultores: 2013
Certificado: fairtrade
Produtos: abóbora, farinha de mandioca, feijão, frutas, iogurte, 
leite em pó, mandioca ou macaxeira, mel de abelha, milho, ovos 
de galinha, polpa de frutas, tempero verde e verduras, hortaliças 
e legumes

www.coopafermg.org.br
coopafermg@yahoo.com.br
(38) 3821-5142 | (38) 98833-7587

12. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SUSTENTÁVEL  
E SOLIDÁRIO ALA – ALFA
Município: João Pinheiro (MG)
Quantidade de agricultores: 35
Produtos: abóbora, farinha de mandioca, feijão, fubá de milho, 
polpa de frutas, polvilho e rapadura

alfafamiliar@yahoo.com.br
(38) 3561-1233 | (99) 99929-1233

13. COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ICARAÍ  
DE MINAS – COOPEPRIM
Município: Icaraí de Minas (MG)
Quantidade de agricultores: 180
Produto: leite fluido

coopeprim@gmail.com
(38) 3634-7143 | (38) 99999-7541

14. COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E 
AGROEXTRATIVISTAS GRANDE SERTÃO LTDA – COOPERATIVA  
GRANDE SERTÃO
Município: Montes Claros (MG)
Quantidade de agricultores: 182
Produto: polpa de frutas

cidocgs@gmail.com
(38) 3223-2285 | (38) 98402-4103
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15. ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA SANTA CRUZ – AONEQUISTAC
Município: Ouro Verde de Minas (MG)
Quantidade de agricultores: 75
Certificado: sustentabilidade
Produtos: abóbora, bebida láctea, biscoitos, café, chuchu, coco, 
couve, farinha de mandioca, feijão, frutas, iogurte, leite fluido, 
mandioca, macaxeira ou aipim, mel de abelha, milho, ovos de 
galinha, pimenta-do-reino, rapadura, tempero verde 
e verduras, hortaliças e legumes

aconequistac@yahoo.com.br
(33) 3527-1323 | (33) 98808-7661

16. CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE SÃO JOÃO 
DA SERRA NEGRA – CDC SÃO JOÃO DA SERRA NEGRA
Município: Patrocínio (MG)
Quantidade de agricultores: 87
Produtos: verduras, hortaliças e legumes

odirleimagalhaes@hotmail.com
(34) 3836-5223 | (34) 99902-5179

17. COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE SANTANA DA 
VARGEM – COOPASV
Município: Santana da Vargem (MG)
Quantidade de agricultores:  70
Certificado:  fairtrade
Produto: café

gerente.comercial@coopasv.com
(35) 3858-1471

18. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA –  
COOPROSOL
Município: Tombos (MG)
Quantidade de agricultores: 114
Produto: café

www.cooprosol.com.br
cooprosoltombos@gmail.com
(32) 3526-0446 | (32) 98477-5055

19. COOPERATIVA SANTA JOANA D’ARC RURAL – COOPERDARC
Município: Visconde de Rio Branco (MG)
Quantidade de agricultores: 19
Produtos: açúcar, melado ou melaço e rapadura

osvaldorodriguescoop@gmail.com
(32) 99807-6411



73

20. COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE  
UBERLÂNDIA E REGIÃO – COOPERAF
Município: Uberlândia (MG)
Quantidade de agricultores: 269
Produtos: abóbora, cebola, chuchu, couve, frutas, mandioca ou 
macaxeira, mel de abelha, milho, pimentão, polpa de frutas, 
queijo, tempero verde, tomate e verduras, hortaliças e legumes

cooperativadosagricultores@gmail.com
(34) 3223-0669 | (34) 99689-6913

21. ASSOCIAÇÃO CAMPONESA DE PRODUÇÃO DA REFORMA 
AGRARIA DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA – ACAMPRA
Município: Uberlândia (MG)
Quantidade de agricultores: 51
Produtos: abóbora, chuchu, couve, mandioca ou macaxeira, 
milho, pimentão, queijo, tomate e verduras, hortaliças 
e legumes

acampra2013@gmail.com
(34) 99645-1907

1. COOPERATIVA MISTA SUL FLUMINENSE LTDA – COMISFLU 

Município: Angra dos Reis (RJ)
Quantidade de agricultores: 69
Origem: quilombola
Produtos: couve, doces de frutas, frutas, tempero verde e 
verduras, hortaliças e legumes

marilisangra@hotmail.com
(24) 99992-9663

2. COLÔNIA DE PESCADORES Z28 DE ARARUAMA – COLÔNIA Z28  
DE PESCA
Município: Araruama (RJ)
Quantidade de agricultores: 116
Certificado: sustentabilidade
Produto: pescado

c-renato-almeida@bol.com.br
(21) 96495-0690

8.3 Rio de Janeiro
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3. COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES FAMILIARES 
ORGANIZADOS – COOPAFO
Município: Araruama (RJ)
Quantidade de agricultores: 147
Produtos: abóbora, bebida láctea, chuchu, couve, farinha de 
mandioca, frutas, iogurte, mandioca ou macaxeira, mel 
de abelha, milho, ovos de galinha, pescado, polpa de frutas, suco 
de fruta, tempero verde, tomate e verduras, hortaliças 
e legumes

www.coopafo.com.br
cooperativa@coopafo.com.br
(22) 2673-0024 | (21) 98769-9467

4. ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA RITA E 
REGIÃO – APFAM
Município: Barra Mansa (RJ)
Quantidade de agricultores: 104
Produtos: abóbora, acelga, chuchu, couve, frutas, mandioca 
ou macaxeira, ovos de galinha, pimentão, tomate e verduras, 
hortaliças e legumes

www.apfam.com.br
contato@apfam.com.br 
(24) 3341-5591 | (24) 99977-8379

5. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA TERRA FÉRTIL  – 
COOPATERRA
Município: Duque de Caxias (RJ)
Quantidade de agricultores: 42
Produtos: abóbora, couve, frutas, mandioca ou macaxeira  
e verduras, hortaliças e legumes

coopaterra@gmail.com
(21) 3191-6695 | (21) 99604-0247

6. ASSOCIAÇÃO MISTA DE PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR – AMPRAF
Município: Itaguaí (RJ)
Quantidade de agricultores: 27
Produtos: abóbora, chuchu, coco, couve, tempero verde, tomate 
e verduras, hortaliças e legumes

agriculturafamiliar2018@gmail.com
(21) 3093-7505 | (21) 96483-7634

7. ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE NATIVIDADE – APRUNAT
Município: Natividade (RJ)
Quantidade de agricultores: 45
Produtos: abóbora, café, couve, feijão, frutas, mandioca ou 
macaxeira, pescado, pimentão e 
verduras, hortaliças e legumes

aprunat@bol.com.br
(22) 99812-1710
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8. ASSOCIAÇÃO SERRA NOVA DOS TRABALHADORES RURAIS DO 
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO – ASNTR-NF
Município: Nova Friburgo (RJ)
Quantidade de agricultores: 43
Produtos: frutas e verduras, hortaliças e legumes

pamelanf2011@hotmail.com
(22) 99281-7653 | (22) 99237-4247

9. COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE PARATI – PACOVA
Município: Parati (RJ) 
Quantidade de agricultores: 43
Certificado: sustentabilidade
Produto: frutas

projetopacova.blogspot.com
pacovaccop@gmail.com
(24) 3371-0527 | (21) 99655-2107

10. COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FRUTAS DA MESORREGIÃO 
DO ITABAPOANA – COOPROFRUTA
Município: Porciúncula (RJ)
Quantidade de agricultores: 20
Produtos: abóbora, doces de frutas, feijão, frutas, fubá de milho, 
melado ou melaço e verduras, hortaliças e legumes

sergiorampazio@gmail.com
(22) 3842-1851 | (22) 99905-5657

11. COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E PESCA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO – COOPAFERJ
Município: Rio de Janeiro (RJ)
Quantidade de agricultores: 315
Certificado: sustentabilidade
Produtos: abóbora, chuchu, couve, frutas, mandioca ou 
macaxeira, ovos de galinha, pimentão, tempero verde, tomate 
e verduras, hortaliças e legumes

coopaferj.adm@gmail.com
(21) 2683-2627 | (21) 96995-1868

12. UNIÃO DA ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS USUÁRIAS DO 
PAVILHÃO 30 – UNACOOP
Município: Rio de Janeiro (RJ)
Quantidade de agricultores: 1130
Certificado: orgânico
Produtos: abóbora, carne bovina, carne suína, chuchu, coco,  
couve, doces de frutas, frutas, linguiça, mandioca ou  
macaxeira, morango, pimentão e verduras, hortaliças  
e legumes

www.unacoop.org.br
consultoria@unacoop.org.br
(21) 2471-9187 | (21) 99358-5365
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13. ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SÃO JOSÉ  
DO VALE DO RIO PRETO – ASSAF–SJVRP
Município: São José do Vale do Rio Preto (RJ) 
Quantidade de agricultores: 67
Produtos: chuchu, couve, frutas, mandioca ou macaxeira e 
verduras, hortaliças e legumes

assaf-sjvrp.blogspot.com.br
assaf.rj@gmail.com
(24) 98112-8609

14. ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES ORGÂNICOS DO EXTREMO 
NOROESTE FLUMINENSE – APROENF
Município: Varre-Sai (RJ)
Quantidade de agricultores: 45
Certificado: orgânico
Produtos : abóbora, café, chuchu, feijão, frutas, mandioca ou 
macaxeira, morango, ovos de galinha, tempero verde e  
verduras, hortaliças e legumes

aproenf@hotmail.com
(22) 99208-8181 | (22) 99223-5939
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1. COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E AGROECOLÓGICA  
– COOPERACRA
Município: Americana (SP)
Quantidade de agricultores: 37
Certificado: orgânico
Produtos: frutas e verduras, hortaliças e legumes

cooperacra@yahoo.com.br
(19) 3014-0041 | (19) 99273-2916

2. COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ANGATUBA – COLANG
Município: Angatuba (SP)
Quantidade de agricultores: 99
Produtos: abóbora, bebida láctea, chuchu, couve, feijão, frutas, 
leite fluido, maça, milho, morango, pimentão, queijo, tomate e 
verduras, hortaliças e legumes

colan.angatuba@hotmail.com
(15) 3355-0856 | (15) 99644-8551

8.4 São Paulo
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3. COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DE BARRETOS E REGIÃO 
– COOPBAR
Município: Barretos (SP)
Quantidade de agricultores: 77
Produtos: abóbora, acelga, chuchu, couve, frutas, tomate 
e verduras, hortaliças e legumes

coopbar@bol.com.br
(17) 3323-1433 | (17) 98109-6182

4. COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ENTRE SERRAS E 
ÁGUAS – COOPERATIVA ENTRE SERRAS E ÁGUAS
Município: Bragança Paulista (SP)
Quantidade de agricultores: 96
Certificado: orgânico
Produtos: abóbora, acelga, café, cebola, chuchu, couve, doces 
de frutas, doce de leite, feijão, frutas, geleia de fruta, mandioca, 
macaxeira ou aipim, molho, morango, pimentão, polpa de frutas, 
suco de fruta, tomate e verduras, hortaliças e legumes

coopentreserraseaguas@gmail.com
(11) 4032-8136 | (11) 97140-3012

5. ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DO ASSENTAMENTO 
SÃO JOSÉ E OUTROS – ASSOCIAÇÃO APJ
Município: Brejo Alegre (SP)
Quantidade de agricultores: 62
Produtos: abóbora, coco, couve, feijão e tomate

associacao.apj@hotmail.com
(18) 3646-1255 | (18) 99635-3341

6. ASSOCIAÇÃO AGROPECUÁRIA BARRA GRANDE DE CACONDE 
– AABGC
Município: Caconde (SP)
Quantidade de agricultores: 105
Certificados: orgânico, sustentabilidade e fairtrade
Produtos: café e verduras, hortaliças e legumes

aabgc@yahoo.com.br
(19) 3662-2481 | (19) 98257-1771

7. COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE CAPÃO BONITO – COMCAB
Município: Capão Bonito (SP)
Quantidade de agricultores: 418
Produtos: verduras, hortaliças e legumes

comcabcapaobonito@hotmail.com
(15) 3542-5265 | (15) 99621-0293
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8. ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE FERNANDÓPOLIS – APRF
Município: Fernandópolis (SP)
Quantidade de agricultores: 97
Produtos: abóbora, acelga, alho, cebola, chuchu, couve, frutas, 
maça, mandioca ou macaxeira, milho, pimentão, tomate e 
verduras, hortaliças e legumes

associacao.aprf@gmail.com
(17) 3463-1326 | (17) 99745-1685

9. COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDÓPOLIS 
– CODAFAF
Município: Fernandópolis (SP)
Quantidade de agricultores: 106
Produtos: abóbora, acelga, alho, cebola, chuchu, couve, frutas, 
maça, mandioca ou macaxeira, milho, pimentão, tomate 
e verduras, hortaliças e legumes 

codafaf@gmail.com
(17) 3463-2429 | (17) 99607-5814

10. ASSOCIAÇÃO FAMILIAR DOS PRODUTORES DE GARÇA – SUSTENGAR
Município: Garça (SP)
Quantidade de agricultores: 59
Produtos: verduras, hortaliças e legumes

sustengar@outlook.com
(14) 3471-3499 | (14) 98154-2749

11. ASSOCIAÇÃO ANTÔNIO CONSELHEIRO P.A ANTÔNIO 
CONSELHEIRO – APRACON
Município: Guarantã (SP)
Quantidade de agricultores: 103
Produtos: abóbora, coco, couve, mandioca ou macaxeira, 
milho, pimentão, tomate e verduras, hortaliças e legumes

apracon.guaranta@ig.com.br
(14) 99675-7017 | (14) 99755-6538

12. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DIVERSIFICADA DE ALIMENTOS  
DE IARAS – COOPDAI
Município: Iaras (SP)
Quantidade de agricultores: 87
Certificado: orgânico
Produtos: verduras, hortaliças e legumes

cooperativacoopdai@hotmail.com
(14) 99686-9382 | (19) 99713-3930

13. COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBIÚNA  – 
COAFI
Município: Ibiúna (SP)
Quantidade de agricultores: 88
Produtos: verduras, hortaliças e legumes

contato@coafi.com.br
(15) 3248-3812 | (15) 99748-1674



80

14. COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DOS PRODUTORES DA REGIÃO 
DE JALES – COOPERATIVA AGRÍCOLA JALES
Município: Jales (SP)
Quantidade de agricultores: 94
Produtos: abóbora, acelga, chuchu, coco, couve, frutas, mandioca 
ou macaxeira, milho, pimentão, polpa de frutas, tomate e 
verduras, hortaliças e legumes

gerencia@coopagricolajales.com.br
(17) 3632-3737 | (17) 99785-3094

15. COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO SUDOESTE 
PAULISTA – COOPAFASP
Município: Itaberá (SP)
Quantidade de agricultores: 22
Produtos: abóbora, acelga, alho, cebola, couve, feijão, mandioca 
ou macaxeira, milho, pimentão, tomate e verduras, hortaliças 
e legumes

coopafasp@yahoo.com.br
(15) 3521-6839 | (15) 99761-8964

16. COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ITARARÉ – COAFAI
Município: Itararé (SP)
Quantidade de agricultores: 610
Certificado: orgânico
Produtos: couve, feijão, frutas, mandioca ou macaxeira, 
milho e rapadura

coafai.ita@hotmail.com
(15) 3531-2942

17. COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRÍCOLAS E ARTESANATO DA 
FAZENDA IPANEMA – COOPRAFI
Município: Iperó (SP)
Quantidade de agricultores: 35
Produtos: frutas e verduras, hortaliças e legumes

associacao.iperoeregiao@gmail.com
(15) 99727-0603
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18. COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA 
FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ – COOPAFARGA
Município: Juquiá (SP)
Quantidade de agricultores: 181
Produtos: frutas e verduras, hortaliças e legumes

cooperativa.coopafarga@hotmail.com
(13) 3862-3104 | (13) 99743-9442

19. COOPERATIVA DOS BANANICULTORES E AGRICULTORES DE  
MIRACATU – COOBAM
Município: Miracatu (SP)
Quantidade de agricultores: 92
Produtos: chuchu, doces de frutas e  frutas

coobam@outlook.com
(13) 3847-3940 | (13) 99637-9000

20. COOPERATIVA DE PESCADORES E PRODUTORES DA 
AGRICULTURA FAMILIAR – COOPPAF
Município: Mirante do Paranapanema (SP)
Quantidade de agricultores: 300
Produtos: abóbora, acelga, cebola, chuchu, coco, couve, farinha 
de mandioca, feijão, frutas, goma de mandioca, mandioca ou 
macaxeira, milho, ovos de galinha, pescado, pimentão, polvilho, 
suco de fruta, tomate e verduras, hortaliças e legumes

cooppaf@gmail.com
(18) 3991-1617 | (18) 99632-6831

21. COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE JUNDIAPEBA  
E REGIÃO – COOPROJUR
Município: Mogi das Cruzes (SP)
Quantidade de agricultores: 46
Produtos: acelga, couve e verduras, hortaliças e legumes

cooprojur2011@hotmail.com
(11) 4721-4512 | (11) 96430-0356

22. ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO DO 
TANQUINHO – APROTAN
Município: Paranapuã (SP)
Quantidade de agricultores: 25
Produtos: abóbora, frutas, mandioca ou macaxeira, pimentão, 
tomate e verduras, hortaliças e legumes

atanquinho@hotmail.com
(17) 3648-1337 | (17) 99738-4629

23. ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE PONTALINDA – APRUPO
Município: Pontalinda (SP)
Quantidade de agricultores: 87
Produtos: frutas, leite fluido, ovos de galinha, tomate e 
verduras, hortaliças e legumes

aprupo@hotmail.com
(17) 3699-1165 | (17) 99629-3601
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24. COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, 
PECUARISTAS E PESCADORES DE PORTO FELIZ E REGIÃO – COMAPRE
Município: Porto Feliz (SP)
Quantidade de agricultores: 107
Produtos: abóbora, acelga, couve, frutas, mandioca ou 
macaxeira, pimentão, tomate e verduras, hortaliças e legumes

comapre.portofeliz@hotmail.com
(15) 3262-7122 | (15) 99700-2452

25. COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE 
AGROBIODIVERSIDADE ARES DO CAMPO – COOPERARES
Município: Ribeirão Preto (SP)
Quantidade de agricultores: 116
Produtos: abóbora, acelga, couve, frutas, mandioca ou 
macaxeira, milho, pimentão,  
hortaliças e verduras

cooperares@yahoo.com.br
(16) 97811-4057 | (16) 97811-4057
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26. ASSOCIAÇÃO ISABELENSE DE PRODUTORES RURAIS – AIPRO
Município: Santa Isabel (SP)
Quantidade de agricultores: 34
Produtos: abóbora, acelga, couve, frutas, mandioca ou 
macaxeira, mel de abelha, tempero verde, verduras, 
hortaliças e legumes

contato@aipro.com.br
(11) 4680-0777 | (11) 99500-7677

27. ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
E REGIÃO – APROSÃ
Município: São João da Boa Vista (SP)
Quantidade de agricultores: 26
Produtos: verduras, hortaliças e legumes

mariainezfernandes@yahoo.com.br
(19) 99639-7406

28. COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO – COOPERIOPRETO
Município: São José do Rio Preto (SP)
Quantidade de agricultores: 83
Certificado: orgânico
Produtos: abóbora, acelga, couve e verduras, hortaliças e legumes

cooper_riopreto@hotmail.com
(17) 3229-7645 | (17) 99784-7070
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29. COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE  
SÃO PEDRO – COOPAMSP
Município: São Pedro (SP)
Quantidade de agricultores: 117
Produto: leite fluido

coopamsp@uol.com.br
(19) 3481-2400 | (19) 3481-6188

30. COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS – 
COOPAFASB
Município: Sete Barras (SP)
Quantidade de agricultores: 102
Certificado: orgânico
Produtos : frutas e verduras, 
hortaliças e legumes 

coopafasb@gmail.com
(13) 3872-1317 | (13) 99729-2935

31. COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PRODUTOS SUSTENTÁVEIS  
DO GUAPIRUVU – COOPERAGUA
Município: Sete Barras (SP)
Quantidade de agricultores: 103
Produtos: frutas e verduras, hortaliças e legumes

comercializa@guapiruvu.com.br
(13) 3872-1317 | (13) 99770-0688

32. CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO RURAL  
E ABASTECIMENTO – CCPRA
Município: Sorocaba (SP)
Quantidade de agricultores: 522
Produtos: abóbora, cebola, chuchu, couve, feijão, frutas, mel  
de abelha, pimentão e verduras, hortaliças e legumes

ccprasorocaba@gmail.com
(15) 3234-0732 | (15) 99769-1441

33. COOPERATIVA DOS APICULTORES DE SOROCABA E REGIÃO – COAPIS
Município: Sorocaba (SP)
Quantidade de agricultores: 50
Produtos: mel de abelha e verduras, hortaliças e legumes

faamesp.sp@gmail.com
(15) 3234-5036 | (15) 99728-0006

34. ASSOCIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO CULTURA ESPORTE E 
PRODUÇÃO DO ASSENTAMENTO REUNIDAS – ACCEPAR
Município: Promissão (SP)
Quantidade de agricultores: 76
Produtos: verduras, hortaliças e legumes

acceparpromissao@gmail.com
(14) 99199-2060 | (14) 99819-2098
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35. COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALIMENTOS 
DIFERENCIADOS – COPAD
Município: Sorocaba (SP)
Quantidade de agricultores: 82
Produtos: verduras, hortaliças e legumes

copad.alimentos@hotmail.com
(15) 7835-0080 | (15) 99834-3247

36. ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR DE TAQUARITINGA – APRAFT
Município: Taquaritinga (SP)
Quantidade de agricultores: 20
Produtos: abóbora, acelga, cebola, chuchu, couve, frutas, 
mandioca ou macaxeira, milho, tomate e verduras, hortaliças 
e legumes

apraft@gmail.com
(16) 3252-7722 | (16) 99631-9793

37. COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS APICULTORES DA REGIÃO 
NOROESTE DE SÃO PAULO – COAPINSP
Município: Votuporanga (SP)
Quantidade de agricultores: 128
Produtos: abóbora, chuchu, coco, couve, frutas, mandioca ou 
macaxeira, mel de abelha, milho, pimentão, tomate e verduras, 
hortaliças e legumes

coapinsp@hotmail.com
(17) 3421-5869 | (17) 99715-9306
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CAPÍTULO 9

Região Sul
A região Sul é composta por três estados: Paraná (PR), 

Santa Catarina (SC) e Rio Grande do Sul (RS). É a menor do 
país com 576.409,6 km² de extensão. Faz fronteira com a re-
gião Sudeste e Centro-Oeste, além dos países Uruguai, Para-
guai e Argentina.

A agricultura familiar agrega técnicas modernas de cul-
tivo e costumam ser realizadas com a prática da policultura. 
Destaque para os seguintes produtos: milho, uva, maçã, café, 
verduras, hortaliças e legumes. Há também a produção de mo-
nocultura, em especial, a soja, o arroz e o trigo. 

Outra área importante é a pecuária, sendo comuns as 
criações de bovinos, suínos e ovinos, além da produção de 
diversos subprodutos, como creme de leite, doce de leite e 
leite em pó.

Atualmente, são 119 empreendimentos cadastrados na re-
gião Sul aptos para ofertar seus produtos para compradores 
governamentais.

Foto: Rafael Zart / ASCOM



88

1. COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA 
UNIÃO CAMPONESA – COPRAN
Município: Arapongas (PR)
Quantidade de agricultores: 1.050
Produtos: abóbora, bebida láctea, chuchu, creme de leite, iogurte, 
leite em pó, leite fluido, mandioca ou  macaxeira, milho,  
queijo, tomate e verduras, hortaliças e legumes

cooperativa.copran@gmail.com
(43) 99177-4422 | (43) 99172-4452

2. COOPERATIVA DE PRODUTORES DE FRUTAS DE SANTA MARIA – 
COOPERSANTA
Município: Alto do Paraná (PR)
Quantidade de agricultores: 58
Certificado: fairtrade
Produtos: abóbora, mandioca ou macaxeira, milho, 
panificados e suco de fruta

coopersanta@outlook.com
(44) 3411-1127 | (44) 99726-9800

3. ASSOCIAÇÃO CAMBARAENSE DE AGRICULTORES FAMILIAR – ACAF
Município: Cambará (PR)
Quantidade de agricultores: 36
Produtos: abóbora, couve, mandioca ou macaxeira, pimentão, 
rapadura, tempero verde, tomate e verduras, hortaliças e legumes

acafcambara@gmail.com
(43) 3532-2056 | (43) 99912-2095

4. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PRODUTORES DE 
CORUMBATAÍ DO SUL E REGIÃO – COAPROCOR
Município: Corumbataí do Sul (PR)
Quantidade de agricultores: 1071
Certificado: fairtrade
Produtos: abóbora, frutas, polpa de frutas e tomate

coaprocor@coaprocor.com.br
(44) 3277-1201 | (44) 99996-0063

5. COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA DE 
BANDEIRANTES – COOPAFI
Município: Bandeirantes (PR)
Quantidade de agricultores: 69
Produtos: abóbora, couve, mandioca ou macaxeira, mel de 
abelha, pimentão, tomate e verduras, hortaliças e legumes

coopafiband@hotmail.com
(43) 99685-3839

9.1 Paraná
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6. COOPERATIVA AGROECOLÓGICA VALE DO IGUAÇU – COOAVI
Município: Cruz Machado (PR)
Quantidade de agricultores: 51
Certificado: orgânico
Produtos: abóbora, acelga, alho, amendoim, biscoitos, cebola, 
chuchu, couve, doces de frutas, feijão, frutas, geleia de fruta, 
mandioca ou macaxeira, milho, molho, morango, panificados, 
pimentão, suco de fruta, tempero verde, tomate e verduras, 
hortaliças e legumes

cooavi@gmail.com 
(42) 98844-2590 | (42) 99956-2743

7. COOPERATIVA AGROPECUÁRIA FAMILIAR RURAL – COAFAR
Município: Dois Vizinhos (PR)
Quantidade de agricultores: 74
Produtos: abóbora, acelga, bolo, carne bovina, carne suína, 
chuchu, couve, feijão, frutas, fubá de milho, macarrão, mandioca 
ou macaxeira, melado ou melaço, milho, morango, ovos de 
galinha, panificados, pimentão, queijo, salame, tempero verde, 
tomate e verduras, hortaliças e legumes

cooperativa@coafar.com.br
(46) 3536-8770 | (46) 99104-0857

8. COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E SOLIDÁRIA  
DO OESTE DO PARANÁ – COAFASO
Município: Foz do Iguaçu (PR)
Quantidade de agricultores: 406
Certificado: orgânico
Produtos: abóbora, acelga, alho, biscoitos, carne de ave, couve, 
doces de frutas, frutas, fubá de milho, geleia de fruta, macarrão, 
mandioca ou macaxeira, melado ou melaço, milho, panificados, 
pimentão, polpa de frutas, tempero verde, tomate  
e verduras, hortaliças e legumes

coafaso@gmail.com
(45) 99133-9364

9. COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR  
INTEGRADA DO PARANÁ – COOPAFI CENTRAL
Município: Francisco Beltrão (PR)
Quantidade de agricultores: 9
Produtos: farinha de trigo, feijão e verduras, hortaliças 
e legumes 

direcao@coopafi.com.br
(46) 3524-3997 | (46) 99975-3169
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10. COOPERATIVA REGIONAL DOS VITIVINICULTORES DO SUDOESTE 
DO PARANÁ – COPERVIN
Município: Francisco Beltrão (PR)
Quantidade de agricultores: 27
Produto: suco de fruta

copervin@gmail.com
(46) 3524-0883 | (46) 99914-7388

11. COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA 
FAMILIAR DE HONÓRIO SERPA – CODESAFA
Município: Honório Serpa (PR)
Quantidade de agricultores: 247
Produtos: abóbora, acelga, alho, bolo, cebola, chuchu, couve, 
feijão, leite fluido, macarrão, mandioca ou macaxeira, mel de 
abelha, milho, panificados, pimentão, tempero verde, tomate e 
verduras, hortaliças e legumes

codesafa@gmail.com
(46) 3245-1572 | (46) 99976-1854

12. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOS 
AGRICULTORES FAMILIARES DE IBAITI – COOMPETIR
Município: Ibaiti (PR)
Quantidade de agricultores: 42
Certificado: orgânico
Produtos: doces de frutas, frutas, panificados, polpa de frutas e 
verduras, hortaliças e legumes

coompetir@gmail.com
(43) 3546-1405 | (43) 99926-3454

13. COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES VALE DO RIO 
CANTU – COAVRCAN
Município: Iretama (PR)
Quantidade de agricultores: 661
Produtos: abóbora, biscoitos, couve, doces de frutas, frutas, 
geleia de fruta, macarrão, mandioca ou macaxeira, mel de 
abelha, milho, morango, panificados, pimentão, polpa de frutas, 
suco de fruta, tempero verde, tomate e verduras, hortaliças 
e legumes

coavrcan@hotmail.com
(44) 3573-1795 | (44) 99896-0203
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14. COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA 
AGRICULTURA FAMILIAR DE IVAÍ – COODESAFI
Município: Ivaí (PR)
Quantidade de agricultores: 113
Origem: quilombola
Produtos: doces de frutas, frutas, maça, milho, pimentão, 
tomate e verduras, hortaliças e legumes

ivaicoodesafi@yahoo.com.br
(42) 3247-1449 | (42) 99842-4374

15. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DA LAPA – COOPERSUI
Município: Lapa (PR)
Quantidade de agricultores: 194
Produto: feijão

coopersui@uol.com.br
(41) 3622-4342 | (41) 99713-5974

16. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 8 DE JUNHO – COPERJUNHO
Município: Laranjeiras do Sul (PR)
Quantidade de agricultores: 11
Certificado: orgânico
Produtos: biscoitos, couve, frutas, geleia de frutas, panificados e 
 verduras, hortaliças e legumes

www.coperjunho.com.br
ivandro@coperjunho.com.br
(42) 98431-3921

17. ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO 
RECANTO DA NATUREZA TERRA LIVRE – TERRA LIVRE
Município: Laranjeiras do Sul (PR)
Quantidade de agricultores: 24
Certificados: orgânico e sustentabilidade
Origens: quilombola e indígena
Produtos: abóbora, chuchu, couve, doces de frutas, mandioca ou 
macaxeira, panificados, polpa de frutas, tempero verde e verdu-
ras, hortaliças e legumes

asterralivrerecanto@gmail.com
(42) 99116-3985
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18. COOPERATIVA SOLIDÁRIA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO 
E TURISMO RURAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORTE DO 
PARANÁ – COAFAS LONDRINA
Município: Londrina (PR)
Quantidade de agricultores: 300
Produtos: bolo, doces de frutas, frutas, mandioca ou macaxeira, 
mel de abelha, morango, ovos de galinha, panificados, polpa de 
frutas e verduras, hortaliças e legumes

www.coafas.com.br
denilson@coafas.com.br
(43) 3341-1112 | (43) 99995-1110

19. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE PLANTAS 
MEDICINAIS E CONDIMENTARES DO PARANÁ – COOPERERVAS
Município: Maringá (PR)
Quantidade de agricultores: 30
Certificado: orgânico
Produtos: carne bovina, carne suína, couve, doce de leite, frutas, 
panificados, polpa de frutas e verduras, hortaliças e legumes

cooperervas@hotmail.com
(44) 3242-1176 | (44) 99950-5090

20. COOPERATIVA DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR – 
COOPRAFA
Município: Matelândia (PR)
Quantidade de agricultores: 89
Produtos: carne de ave, condimentos, frutas, geleia de fruta, 
macarrão, panificados e verduras, hortaliças e legumes

cooprafa@hotmail.com
(45) 3262-2349 | (45) 3262-2948

21. COOPERATIVA DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR COM 
INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE MEDIANEIRA – COOPLAF MEDIANEIRA
Município: Medianeira (PR)
Quantidade de agricultores: 100
Produto: leite fluido

cooplaf.medianeira@gmail.com
(45) 3264-1157 | (45) 99129-6274

22. COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E SOLIDÁRIA DO 
OESTE DO PARANÁ - COAFASO MISSAL
Município: Missal (PR)
Produtos: café, frutas, pescado e verduras, hortaliças e legumes

coafaso03@gmail.com
(45) 98807-3778
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23. COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES 300 
ALQUEIRES, VILA RURAL, ÁGUA DOS MARTAS, 1000 ALQUEIRES  
E ALVORADA – COOPERATVAMA
Município: Nova Tebas (PR)
Quantidade de agricultores: 54
Certificado: orgânico
Produtos: frutas

gulartesilva@ibest.com.br
(42) 3647-1153 | (44) 99733-6870

24. ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÃO ORGÂNICA DO ASSENTAMENTO 
IMBAUZINHO – TERRA E VIDA – APOAITV
Município: Ortigueira (PR)
Quantidade de agricultores: 27
Certificado: orgânico
Produtos: verduras, hortaliças e legumes

imbauzinhoterraevida@gmail.com
(42) 99907-9215

25. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA VITÓRIA – COPAVI
Município: Paranacity (PR)
Quantidade de agricultores: 42
Certificado: orgânico
Produtos: açúcar e melado ou melaço

copavi10@yahoo.com.br
(44) 3463-1367 | (44) 99922-1804

26. COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR E SOLIDÁRIA DO PARANÁ 
– COACIPAR
Município: Paranavaí (PR)
Quantidade de agricultores: 57
Certificado: fairtrade
Produtos: frutas e suco de fruta

projetos@coacipar.com.br
(44) 3422-2461 | (44) 99103-8636

27. COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PATO BRANCO 
– COFIPATO
Município: Pato Branco (PR)
Quantidade de agricultores: 99
Produtos: acelga, cebola, chuchu, couve, feijão, frutas, iogurte, 
leite fluido, milho, panificados, pescado, tempero verde, tomate 
e verduras, hortaliças e legumes

vilsondemelo@yahoo.com.br
(46) 3225-1437 | (46) 98801-7310
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28. COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E 
EXTRATIVISTA DAS FAMÍLIAS DE TRABALHADORES RURAIS DE 
PINHÃO – COOPERAFATRUP
Município: Pinhão (PR)
Quantidade de agricultores: 114
Produtos: abóbora, acelga, bolo, cebola, chuchu, couve, 
feijão, frutas, geleia de fruta, maça, macarrão, mandioca 
ou macaxeira, mel de abelha, milho, morango, panificados, 
pimentão, tempero verde, tomate e verduras, hortaliças  
e legumes

cooperafatrup_pho@outlook.com
(42) 3677-3641 | (42) 99864-5335

29. ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIA DA AGRICULTURA ECOLÓGICA DE 
PONTA GROSSA E REGIÃO – ASAECO
Município: Ponta Grossa (PR)
Quantidade de agricultores: 88
Produtos: abóbora, acelga, alho, cebola, chuchu, couve, milho, 
morango, pimentão, tempero verde, tomate e verduras, 
hortaliças e legumes

sindrurpg@gmail.com
(42) 3224-3393 | (42) 99969-0022

30. ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES ORGÂNICOS DE QUEDAS DO 
IGUAÇU – AAOQI
Município: Quedas do Iguaçu (PR)
Quantidade de agricultores: 102
Certificados: orgânico e sustentabilidade
Produtos: abóbora, acelga, açúcar, alho, amendoim, bolo, cebola, 
chuchu, couve, doces de frutas, doce de leite, feijão, macarrão, 
mandioca ou macaxeira, melado ou melaço, milho, morango,  
ovos de galinha, panificados, pimentão, tempero verde, tomate  
e verduras, hortaliças e legumes

edinamaura@hotmail.com
(46) 3532-4862 | (46) 99922-0905

31. COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA 
AVANTE LTDA – COANA
Município: Querência do Norte (PR)
Quantidade de agricultores: 750
Origem: quilombola
Produtos: abóbora, acelga, açúcar, alho, amendoim, bolo, 
cebola, chuchu, couve, doces de frutas, doce de leite, feijão, 
macarrão, mandioca ou macaxeira, melado ou melaço, mel de 
abelha, milho, morango, ovos de galinha, panificados, pimentão, 
tempero verde e tomate e verduras, hortaliças e legumes

coanacomercial@hotmail.com
(44) 3462-1049 | (44) 99989-7059
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32. COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA DO  
MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU – COOPAFI
Município: Reserva do Iguaçu (PR)
Quantidade de agricultores: 113
Certificado: orgânico
Origem: quilombola
Produtos: abóbora, acelga, biscoitos, bolo, cebola, chuchu, couve, 
doces de frutas, feijão, frutas, macarrão, mandioca ou macaxeira, 
milho, panificados, pimentão, tempero verde, tomate e  
verduras, hortaliças e legumes

coopafi123@hotmail.com
(42) 3651-1557 | (42) 99984-4333

33. ASSOCIAÇÃO DE RIO BRANCO DO IVAÍ – ASSORBI
Município: Rio Branco do Ivaí (PR)
Quantidade de agricultores: 25
Produtos: abóbora, acelga, alho, café, carne bovina, carne de 
ave, carne suína, cebola, chuchu, condimentos, couve, doce de 
leite, feijão, geleia de fruta, iogurte, linguiça, maça, mandioca 
ou macaxeira, melado ou melaço, mel de abelha, milho, molho, 
morango, ovos de galinha, panificados, pimentão, polpa de frutas, 
queijo, rapadura, requeijão, suco de fruta, tempero verde, tomate  
e verduras, hortaliças e legumes

fabiofnunis@gmail.com
(43) 99811-9000

34. COOPERATIVA DE INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 
CAMPONESA – COOPERCAM
Município: São Miguel do Iguaçu (PR)
Quantidade de agricultores: 279
Produtos: abóbora, acelga, couve, doces de frutas, frutas, 
mandioca ou macaxeira, panificados, tempero verde e  
verduras, hortaliças e legumes

coopercam09@yahoo.com.br
(45) 3541-2434 | (45) 99910-1128

35. COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA DE SÃO 
JORGE D’OESTE – COOPAFI
Município: São Jorge D’Oste (PR)
Quantidade de agricultores: 241
Produtos: doces de frutas, frutas, mandioca ou macaxeira, 
milho, picles, tomate e verduras, hortaliças e legumes

coopafi_sj@hotmail.com
(46) 3534-1509 | (46) 99925-8833

36. COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DO TERRITÓRIO  
ENTRE RIOS – COOPELER
Município: São Jorge do Patrocínio (PR)
Quantidade de agricultores: 43
Produto: leite fluido

jcandre@coopeler.com.br
(44) 3634-1789 | (44) 99134-6761
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37. COOPERATIVA DE PROCESSAMENTO ALIMENTAR E 
AGRICULTURA SOLIDÁRIA – COOPERATIVA COPASOL
Município: São José dos Pinhais (PR)
Quantidade de agricultores: 107
Produtos: abóbora, acelga, cebola, chuchu, couve, frutas, maça, 
mandioca ou macaxeira, milho, morango, pimentão, tempero 
verde, tomate e verduras, hortaliças e legumes

coop.copasol@gmail.com
(41) 3635-1165 | (41) 98487-8549

38. COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE UMUARAMA  
– COOPERU
Município: Umuarama (PR)
Quantidade de agricultores: 276
Produtos: abóbora, acelga, biscoito, cebola, chuchu, couve, 
frutas, geleia de fruta, maça, mandioca ou macaxeira, milho, 
morango, ovos de galinha, panificados, pimentão, polpa de 
frutas, tempero verde, tomate e verduras, hortaliças e legumes

cooperu.umuarama@gmail.com
(44) 3624-8068 | (44) 98411-1020
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39. GRAN LAGO COOPERATIVA DE PRODUTORES ORGÂNICOS  
– GRAN LAGO
Município: Vera Cruz do Oeste (PR)
Quantidade de agricultores: 47
Certificado: orgânico
Produtos: abóbora, alho, carne de ave, chá, creme de leite, 
feijão, linguiça, mandioca ou macaxeira, milho, pescado, 
queijo, requeijão, tempero 
verde e tomate

cooperativagranlago@gmail.com
(45) 99111-8895 | (45) 99902-8084

40. COOPERATIVA DOS PRODUTORES ORGÂNICOS E 
AGROECOLÓGICOS DO SUDOESTE DO PARANÁ   
 – COOPERVEREDA
Município: Verê (PR)
Quantidade de agricultores: 34
Certificado: orgânico
Produtos: verduras, hortaliças e legumes

coopervereda@hotmail.com
(46) 3535-1779 | (46) 99905-4248
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1. COOPERATIVA DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO SOLIDARIA DO PLANALTO NORTE/SC – 
UNIDADE BELA VISTA
Município: Bela Vista do Toldo (SC)
Quantidade de agricultores: 179
Certificados: orgânico e sustentabilidade
Produtos: abóbora, bolo, cebola, chuchu, couve, feijão, 
macarrão, mandioca ou macaxeira, milho, morango,
panificados, tempero verde, tomate e verduras, hortaliças 
e legumes

moissacomsol@hotmail.com
(47) 3625-1572 | (47) 99210-6344

2. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS 
AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO RIO CAPIVARI – 
COOPERRICA
Município: Armazém (SC)
Quantidade de agricultores: 79
Produtos: biscoitos, couve, frutas, morango, panificados e 
verduras, hortaliças e legumes

cooperrica@yahoo.com.br
(48) 3645-1509 | (48) 99942-4553

3. COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE BOM JESUS   
– COOPER BOM JESUS
Município: Bom Jesus (SC)
Quantidade de agricultores: 189
Produtos: abóbora, acelga, alho, amendoim, biscoitos, bolo, 
cebola, chuchu, couve, feijão, frutas, geleia de fruta, leite fluido, 
macarrão, mandioca, macaxeira ou aipim, melado ou melaço, 
mel de abelha, ovos de galinha, queijo, tempero verde e tomate

cooperbomjesus@hotmail.com
(49) 3424-0009 | (49) 98854-0116

9.2 - Santa Catarina
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4. COOPERATIVA DE ORGANIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 
SOLIDÁRIA DO PLANALTO NORTE DE SANTA CATARINA  
FILIAL DO BOM – COMSOL
Município: Canoinhas (SC)
Quantidade de agricultores: 48
Certificado: orgânico
Produtos: abóbora, acelga, biscoitos, cebola, chuchu, couve, 
feijão, frutas, macarrão, mandioca ou macaxeira, milho, 
morango, ovos de galinha, panificados, pimentão, tempero 
verde, tomate e verduras, hortaliças e legumes

comsolpn@yahoo.com.br
(47) 3625-1572 | (47) 99210-6344

5. COOPERATIVA ALTERNATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR  
– COOPERFAMILIAR
Município: Chapecó (SC)
Quantidade de agricultores: 850
Certificados: orgânico e sustentabilidade
Produtos: abóbora, acelga, bebida láctea, biscoitos, bolo, carne 
suína, couve, creme de leite, doces de frutas, doce de leite, 
feijão, frutas, geleia de fruta, iogurte, linguiça, mel de abelha, 
panificados, queijo, rapadura, salame, suco de fruta, tempero 
verde, tomate e verduras, hortaliças e legumes

cooperfamiliar@saborcolonial.com.br
(49) 3329-6032 | (49) 98837-3427

6. COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE – AURIVERDE
Município: Cunha Porã (SC)
Quantidade de agricultores: 4.194
Produtos: farinha de trigo, fubá de milho e leite fluido

http://cooperauriverde.com.br/
vitor@cooperauriverde.com.br
(49) 99182-4942

7. COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITAJAÍ  
– COOPERFAVI
Município: Dona Emma (SC)
Quantidade de agricultores: 321
Produtos: feijão, frutas, melado ou melaço, suco de fruta 
e verduras, hortaliças e legumes

http://cooperfavi2012.blogspot.com.br/
cooperfavi@gmail.com
(47) 3364-0237 | (47) 99941-4411

8. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR DO VALE DO 
ITAPOCU – COOPER ITAPOCU
Município: Guaramirim (SC)
Quantidade de agricultores: 58
Certificado: orgânico
Produtos: cebola, frutas, maça, pescado, polpa de frutas, 
tempero verde e verduras, hortaliças e legumes

cooperitapocu@bol.com.br
(47) 98475-1371
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9. COOPERATIVA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E 
ECONOMIA SOLIDÁRIA – COOPERFLOR
Município: Guarujá do Sul (SC)
Quantidade de agricultores: 33
Certificado: orgânico
Produto: leite fluido

cooperflor@gmail.com
(49) 3642-0066 | (49) 99116-1719

10. COOPERATIVA DA AGRICULTURA E PESCA FAMILIAR DE IÇARA – 
COOPAFI
Município: Içara (SC)
Quantidade de agricultores: 112
Produtos: arroz beneficiado, carne suína, couve, doces de frutas, 
feijão, geleia de fruta, linguiça, mandioca ou macaxeira, morango, 
ovos de galinha, salame, tempero verde e verduras, hortaliças 
e legumes

coopafi@hotmail.com
(48) 3431-3579 | (48) 99965-1128

11. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL  
DE JABORÁ
Município: Jaborá (SC)
Quantidade de agricultores: 54
Produtos: sucos de fruta

estevaoferrari@yahoo.com.br
(49) 99125-8798

12. COOPERATIVA DE ORGANIZAÇÃO PRODUÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO SOLIDARIA DO PLANALTO NORTE SC  – 
COMSOL
Município: Irineópolis (SC)
Quantidade de agricultores: 209
Certificado: orgânico
Produtos: abóbora, acelga, alho, carne bovina, carne suína, 
cebola, chuchu, doces de frutas, feijão, frutas, fubá de milho, 
geleia de fruta, iogurte, leite fluido, linguiça, macarrão, 
mandioca ou macaxeira, mel de abelha, milho, molho, ovos de 
galinha, panificados, pescado, queijo, suco de fruta, tempero 
verde, tomate e verduras, hortaliças e legumes

comsolpn@yahoo.com.br
(47) 3625-1572 | (42) 99210-6344

13. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA – COOPERJA
Município: Jacinto Machado (SC)
Quantidade de agricultores: 1.617
Produtos: arroz beneficiado, mandioca ou macaxeira, melado ou 
melaço, polpa de frutas, tempero verde e verduras, hortaliças e 
legumes

http://cooperja.com.br/
taise.paganini@cooperja.com.br
(48) 3535-6000 | (48) 98870-6994
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14. COOPERATIVA AGROPECUÁRIA REGIONAL DE PEQUENOS 
PRODUTORES – COOARPA
Município: Mafra (SC)
Quantidade de agricultores: 93
Produtos: morango, tomate e verduras, hortaliças e legumes

coarpa2016@gmail.com
(47) 3643-9017 | (47) 99127-5155

15. COOPERATIVA DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA 
FAMILIAR – COOTRAF
Município: Pinhalzinho (SC)
Quantidade de agricultores: 370
Produtos: carne suína, queijo e salame

xmlcootraf@hotmail.com
(49) 3366-2500 | (49) 98834-9691

16. COOPERATIVA DOS PEQUENOS EMPREENDIMENTOS FAMILIARES 
DE PONTE SERRADA – COPERFAPS
Município: Ponte Serrada (SC)
Certificado: sustentabilidade
Produtos: geleia de fruta e suco de fruta

coperfap@hotmail.com
(49) 3435-6425 | (49) 99149-4884

17. COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA VALE DO ITAJAI – CRAVIL
Município: Rio do Sul (SC)
Quantidade de agricultores: 3.117
Produtos: arroz beneficiado e feijão

marcelino@cravil.com.br
(47) 3531-3000 | (47) 99253-5438
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18. COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE RIO  
FORTUNA E TODA SANTA CATARINA – COOPERFAMILIA
Município: Rio Fortuna (SC)
Quantidade de agricultores: 139
Certificado: orgânico
Produtos: abóbora, acelga, biscoitos, cebola, chuchu, couve, 
doces de frutas, feijão, geleia de fruta, milho, morango, 
panificados, picles, polpa de frutas, suco de fruta, tempero  
verde, tomate e verduras, hortaliças e legumes

cooperfamilia.rf@gmail.com
(48) 3653-1168 | (48) 98482-2285

19. COOPERATIVA DOS AGRICULTORES ECOLÓGICOS DAS ENCOSTAS 
DA SERRA GERAL – COOPERAGRECO
Município: Santa Rosa de Lima (SC)
Quantidade de agricultores: 200
Certificado: orgânico
Produtos: açúcar, geleia de fruta, melado ou melaço, 
mel de abelha e molho

www.cooperagreco.com.br
lucas@agreco.com.br
(48) 3654-0038 | (48) 99911-0520

20. COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA 
ROSA DO SUL E REGIÃO – COOPERSOL
Município: Santa Rosa do Sul (SC)
Quantidade de agricultores: 61
Certificado: orgânico
Produtos: açúcar, biscoitos, frutas, geleia de fruta, melado ou melaço, 
panificados, polpa de frutas e verduras, hortaliças e legumes

coopersol.coopersol@yahoo.com.br
(48) 99616-8742 | (48) 98822-2671

21. COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E 
ARTESANATO DE SÃO JOÃO DO SUL – COOPERSERTAO
Município: São João do Sul (SC)
Quantidade de agricultores: 105
Produtos: iogurte, panificados, queijo e requeijão

cooperativacoopersertao@gmail.com
(48) 8811-0032 | (48) 8808-7830

22. COOPERATIVA DE AGRICULTORAS FAMILIARES E ARTESÃS DE 
SÃO LUDGERO – COOPERACAO
Município: São Ludgero (SC)
Quantidade de agricultores: 21
Produtos: biscoitos, bolo, geleia de fruta e ovos de galinha

vaniansl@hotmail.com
(48) 99146-9941
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23. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE 
SCHROEDER – COOPER SCHROEDER
Município: Schroeder (SC)
Quantidade de agricultores: 26
Certificado: orgânico
Produtos: frutas, mandioca ou macaxeira, mel de abelha, 
panificados e suco de fruta

leila2302@bol.com.br
(47) 3374-0079 | (47) 98802-0772

24. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO DOS PRODUTORES E 
DAS AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES DE SEARA – COOPASE
Município: Seara (SC)
Quantidade de agricultores: 36
Certificados: orgânico e sustentabilidade
Origem: indígena
Produtos: frutas, mandioca ou macaxeira, queijo e  
verduras, hortaliças e legumes

coopase.coopase@yahoo.com.br
(49) 3452-1925

25. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CATARINENSE – COOFASUL
Município: Treze de Maio (SC)
Quantidade de agricultores: 93
Certificado: orgânico
Produto: suco de fruta

marcilene.crozetta@gmail.com
(48) 3465-3900 | (48) 99604-3052

26. COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA MICROBACIA DO 
LAJEADO PERAU – COOMILP
Município: Tunápolis (SC)
Quantidade de agricultores: 85
Produto: queijo

coomilptunapolis@yahoo.com.br
(49) 3632-1004 | (49) 99144-8738

27. COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E 
IOMERE – COPAVIDI
Município: Videira (SC)
Quantidade de agricultores: 51
Produtos: frutas, tomates e verduras, hortaliças e legumes

www.copavidi.com.br
copavidi.comercial@gmail.com
(49) 99183-1577 | (49) 99183-1701
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1. ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE CANA-DE-AÇÚCAR E 
DERIVADOS DO MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO – APROBOM 
Município: Bom Princípio (RS)
Quantidade de agricultores: 19
Certificado: orgânico
Produtos: açúcar, doces de frutas, geleia de fruta, melado ou  
melaço e rapadura

cachacariabomprincipio@hotmail.com 
(51) 99725-3342

2. COOPERATIVA AECIA DE AGRICULTORES ECOLOGISTAS LTDA – AECIA
Município: Antônio Prado (RS)
Quantidade de agricultores: 22
Certificado: orgânico
Produtos: doces de frutas, frutas, geleia de fruta, maça, 
suco de fruta e tomate

gilmarbele@hotmail.com
(54) 3293-3112 | (54) 99925-7202

3. COOPERATIVA DE PRODUTORES DE UVA E DERIVADOS DE 
AMETISTA DO SUL – COPERAMETISTA
Município: Ametista do Sul (RS)
Quantidade de agricultores: 48
Produto: suco de fruta

www.coperametista.com.br
faleconosco@cooperametista.com.br
(55) 3752-1491 | (55) 99661-2909

4. COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE ARROIO DO PADRE – COOPAP
Município: Arroio do Padre (RS)
Quantidade de agricultores: 73
Produtos: abóbora, alho, amendoim, cebola, chuchu, couve,  
doces de frutas, doce de leite, geleia de fruta, maça, mandioca  
ou macaxeira, milho, morango, picles, pimentão, tempero verde, 
tomate e verduras, hortaliças e legumes

carloslapschies@gmail.com
(53) 98116-9007

9.3 Rio Grande do Sul
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5. COOPERATIVA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DOCES E 
CONSERVAS COLONIAIS SANTA CATARINA LTDA – COOHORTI
Município: Cacique Doble (RS)
Quantidade de agricultores: 25
Origem: indígena
Produtos: doces de frutas, geleia de fruta e picles

coohorti@gmail.com
(54) 99979-7969

6. COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA – SANTA CLARA 
Município: Carlos Barbosa (RS)
Quantidade de agricultores: 3.254
Produtos: bebida láctea, leite em pó, leite fluido, queijo e requeijão

www.coopsantaclara.com.br
sara.chies@coopsantaclara.com.br
(54) 3461-8392

7. COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDÚSTRIAS 
FAMILIARES DE CAXIAS DO SUL LTDA – CAAF 
Município: Caxias do Sul (RS)
Quantidade de agricultores: 215
Produtos: barra de cereal, doces de frutas, feijão, frutas, 
macarrão, mandioca ou macaxeira, melado ou melaço, mel de 
abelha, ovos de galinha, panificados, rapadura, suco de fruta e 
verduras, hortaliças e legumes

www.caaf.agr.br
gabriela@caaf.agr.br
(54) 3028-4065

8. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, INDUSTRIALIZAÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE AGUARDENTE LTDA – COOPAZA
Município: Chapada (RS)
Quantidade de agricultores: 24
Produto: aguardente

alexandrepolla1@hotmail.com
(54) 99904-8492 | (54) 99962-8677

9. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DOS ASSENTADOS 
DE CHARQUEADAS LTDA
Município: Charqueadas (RS)
Quantidade de agricultores: 55
Produtos: açúcar, panificados e verduras, hortaliças e legumes

coopac@terra.com.br
(51) 3658-4137 | (54) 99576-9644

10. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA CONSTANTINA 
LTDA – COOPAC
Município: Constantina (RS)
Quantidade de agricultores: 680
Produto: leite em pó

administracao@coopac.com.br
(54) 3363-1033 | (54) 99971-4078
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11. COOPERATIVA DE FRUTICULTORES FAMILIARES – COOPAF
Município: David Canabarro (RS)
Quantidade de agricultores: 61
Produtos: feijão e morango

coopaf@hotmail.com
(54) 99984-3278

12. COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS NA REGIÃO 
DE PORTO ALEGRE LTDA – COOTAP
Município: Eldorado do Sul (RS)
Quantidade de agricultores: 1580
Certificado: orgânico
Produtos: arroz beneficiado, doces de frutas, feijão, geleia 
de fruta, leite em pó, panificados, suco de fruta e verduras, 
hortaliças e legumes

vendas@cootap.com.br
(51) 3181-0305 | (51) 99992-3979

13. COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA  
– COOPERFAMILIA
Município: Erechim (RS)
Quantidade de agricultores: 862
Produtos : doces de frutas, frutas, fubá de 
milho, mel de abelha, ovos de galinha, panificados e suco de fruta

cooperfamilia.af@gmail.com
(54) 2106-8073 | (54) 99991-7657

14. VINÍCOLA DE CEZARO LTDA
Município: Farroupilha (RS)
Quantidade de agricultores: 5
Certificado: orgânico
Produto: suco de fruta

vinicoladecezaro@gmail.com
(54) 3261-8510 | (54) 99609-1492

15. ADEGA MASCARELLO
Município: Flores da Cunha (RS)
Quantidade de agricultores: 5
Produto: suco de fruta

www.adegamascarello.com.br
adegamascarello@adegamascarello.com.br
(54) 3292-1510 | (54) 99164-4719

16. COOPERATIVA VINÍCOLA NOVA ALIANÇA LTDA – NOVA ALIANÇA
Município: Flores da Cunha (RS)
Quantidade de agricultores: 902
Certificado: orgânico
Produto: suco de fruta

www.novaalianca.coop.br
rubiane.busetti@novaalianca.coop.br
(54) 3279-3400 | (54) 99124-5937
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17. COOPERATIVA VINÍCOLA GARIBALDI LTDA
Município: Garibaldi (RS)
Quantidade de agricultores: 369
Certificado: orgânico
Produto: suco de fruta

www.vinicolagaribaldi.com.br/pt/
oscar@vinicolagaribaldi.coop.br
(54) 3464-8131 | (54) 3464-8100

18. COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAÍ SUPERIOR LTDA –
COOPERATIVA OURO DO SUL
Município: Harmonia (RS)
Quantidade de agricultores: 997
Produtos: carne bovina, carne suína e linguiça

www.ourodosul.com.br
agfamiliar@vendaspublicas.com.br
(51) 3208-2724 | (51) 99161-6797

19. COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA IBIRAIARAS LTDA – COOPIBI
Município: Ibiraiaras (RS)
Quantidade de agricultores: 3.348
Produtos: alho, cebola, feijão, milho, tomate e verduras, 
hortaliças e legumes

coopibi@coop.com.br
(54) 3355-9000 | (54) 99974-5883

20. COOPERATIVA DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DE IBIRUBÁ 
LTDA – COOPEAGRI
Município: Ibirubá (RS)
Quantidade de agricultores: 855
Produtos: biscoito, chuchu, doces de frutas, leite em pó, leite 
fluido, macarrão, mandioca ou macaxeira, melado ou melaço, 
panificados, suco de fruta e verduras, hortaliças e legumes

www.coopeagri.com.br
direcao@coopeagri.com.br
(54) 3324-6573 | (54) 99125-5442

21. COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE IGREJINHA –
COOPAI
Município: Igrejinha (RS)
Quantidade de agricultores: 56
Certificado: sustentabilidade
Produtos: suco de fruta e verduras, hortaliças e legumes

contato@coopai.com.br
(51) 99678-4421
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22. COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES ECOLOGISTAS DO 
LITORAL NORTE DO RIO GRANDE DO SUL E SUL DE SANTA  
CATARINA – COOPERATIVA ECONATIVA
Município: Ipê (RS)
Quantidade de agricultores: 67
Certificado: orgânico
Produtos : doces de frutas, feijão, geleia de fruta, suco de fruta  
e verduras, hortaliças e legumes

cooperativaeconativaipe@gmail.com
(54) 3233-1134 | (54) 99955-4298

23. COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ITATI 
TERRA DE AREIA E TRÊS FORQUILHAS – COOMAFITT
Município: Itati (RS)
Quantidade de agricultores: 217
Certificado: orgânico
Produtos: abóbora, couve, frutas, mandioca ou macaxeira, 
pimentão, tempero verde, tomate e verduras,  
hortaliças e legumes

coomafitt@hotmail.com
(51) 99860-6532

24. COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORÁ – COOPIVORÁ
Município: Ivorá (RS)
Quantidade de agricultores: 73
Produtos: feijão e suco de fruta

coopivora@gmail.com
(55) 98436-9855

25. COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – COOPERCAMPO
Município: Joiá (RS)
Quantidade de agricultores: 163
Produto: feijão

cooper.campo@hotmail.com
(55) 3318-1293 | (55) 99921-5436

26. SUCOS NATURAIS PALUDO LTDA EPP – CASA PALUDO
Município: Lajeado (RS)
Quantidade de agricultores: 5
Produtos: biscoito, doces de frutas, feijão, macarrão, 
melado ou melaço e suco de fruta

casapaludo@gmail.com
(51) 3748-6832 | (51) 99938-7389
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27. VINÍCOLA PALUDO
Município: Marques de Souza (RS)
Quantidade de agricultores: 5
Produto: suco de frutas

m.paludo@hotmail.com
(51) 3748-6832 | (51) 99903-3857

28. COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DA AGRICULTURA  
FAMILIAR RIO GRANDE DO SUL – COOFRUTAF
Município: Montenegro (RS)
Quantidade de agricultores: 223
Certificado: fairtrade
Produto: polpa de frutas

coofrutaf@gmail.com
(51) 3632-4824 | (51) 99853-1473

29. COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA 
– CAMNPAL
Município: Nova Palma (RS)
Quantidade de agricultores: 3204
Certificado: sustentabilidade
Produtos: arroz beneficiado, farinha de trigo, feijão, 
fubá de milho, leite em pó e macarrão

www.camnpal.com.br
condorpf@terra.com.br
(54) 3311-5393 | (54) 98418-6242

30. COOPERATIVA ECOLÓGICA AMIGOS DA TERRA LTDA
Município: Novo Hamburgo (RS)
Quantidade de agricultores: 13
Certificado: orgânico
Produtos: leite fluido e panificados

contato@penaterra.com.br
(51) 3596-1337 | (51) 3596-1103

31. COOPERATIVA DE CONSUMO E COMERCIALIZAÇÃO DOS 
PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO LITORAL NORTE – COOPVIVA
Município: Osório (RS)
Quantidade de agricultores: 53
Certificado: orgânico
Produtos: verduras, hortaliças e legumes

coopvivaosorio@hotmail.com
(51) 99798-2676 | (51) 99908-3700

32. COOPERATIVA DE FRUTICULTORES PANAMBI LTDA – FRUTIPAN
Município: Panambi (RS)
Quantidade de agricultores: 30
Produtos: frutas e suco de fruta

frutipancooperativa@bol.com.br
(55) 99181-2003 | (55) 99915-7006
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33. COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PASSO DO SOBRADO E VALE  
VERDE LTDA – COOPASVALE
Município: Passo do Sobrado (RS)
Quantidade de agricultores: 38
Produtos: couve, melado ou melaço, milho, tempero verde, 
verduras, hortaliças e legumes

coopasvale@yahoo.com.br
(51) 3730-1177 | (51) 99624-9640

34. COOPERATIVA DOS APICULTORES E FRUTICULTORES DA  
ZONA SUL – CAFSUL
Município: Pelotas (RS)
Quantidade de agricultores: 683
Produtos: abóbora, alho, cebola, chuchu, couve, frutas, maça, 
mandioca ou macaxeira, milho, pimentão, polpa de frutas, 
tempero verde, tomate e verduras, 
hortaliças e legumes

cafsul@gmail.com
(53) 3224-5072 | (53) 98456-9321

35. ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES E PISCICULTORES DO EXTREMO 
SUL – APPESUL
Município: Porto Alegre (RS)
Quantidade de agricultores: 43
Produto: pescado

appesulpeixes@hotmail.com
(51) 3249-5076 | (51) 99824-7212
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36. COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DO MONTE  
BONITO – COOPAMB
Município: Pelotas (RS)
Quantidade de agricultores: 42
Produtos: abóbora, alho, cebola, chuchu, couve, maça, mandioca 
ou macaxeira, milho, morango, pimentão, tempero verde, 
tomate e verduras, hortaliças e legumes

produtosdomonte@gmail.com
(53) 98102-0139 | (53) 98143-1548

37. COOPERATIVA SUL ECOLÓGICA DE AGRICULTORES FAMILIAR 
LTDA – COOPERATIVA SUL ECOLÓGICA
Município: Pelotas (RS)
Quantidade de agricultores: 227
Certificado: orgânico
Origens: indígena e quilombola
Produtos: abóbora, açúcar, alho, arroz beneficiado, cebola, 
chuchu, condimentos, doces de frutas, feijão, morango, 
pimentão, suco de fruta, tempero verde, tomate e  
verduras, hortaliças e legumes

sulecologica@gmail.com
(53) 3028-1300 | (53) 98117-0328
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38. COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE PORTO VERA CRUZ LTDA 
– COOPOVEC
Município: Porto Vera Cruz (RS)
Quantidade de agricultores: 124
Certificado: orgânico
Produtos : verduras, hortaliças e legumes

coopovec@ibest.com.br
(55) 98414-8370 | (55) 98447-4089

39. COOPERATIVA DE PRODUTORES DE ALIMENTOS ORGÂNICOS EM 
ECONOMIA SOLIDÁRIA – COOPVIDA
Município: Sananduva (RS)
Quantidade de agricultores: 83
Certificado: orgânico
Produtos: abóbora, açúcar, feijão, maça e melado ou melaço

coopvida@yahoo.com.br
(54) 3343-1111

40. COOPERATIVA TRITÍCOLA SANANDUVA LTDA – COTRISANA
Município: Sananduva (RS)
Quantidade de agricultores: 2.000
Produtos: farinha de trigo e feijão

www.cotrisana.com.br
cotrisana@cotrisana.com.br
(54) 3343-8400| (54) 98412-2474

41. COOPERATIVA REGIONAL DE ALIMENTOS SANTA CRUZ LTDA –
COOPERSANTA
Município: Santa Cruz do Sul (RS)
Quantidade de agricultores: 80
Produtos: abóbora, alho, cebola, chuchu, couve, feijão, frutas, 
maça, mandioca ou macaxeira, milho, ovos de galinha, 
pimentão, polpa de frutas, suco de fruta, tempero verde, tomate  
e verduras, hortaliças e legumes

cooper.santa@yahoo.com.br
(51) 3715-49451 | (51) 99851-0380

42. COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA E ECONOMIA SOLIDÁRIA 
LTDA – COOPERSOL
Município: Santa Rosa (RS)
Quantidade de agricultores:325
Certificado: orgânico
Produtos: abóbora, alho, amendoim, biscoitos, bolo, carne 
bovina, carne de ave, carne suína, chuchu, couve, doces de 
frutas, doce de leite, frutas, geleia de fruta, linguiça, macarrão, 
mandioca ou macaxeira, melado ou melaço, morango, ovos de 
galinha, panificados, pescado, polpa de frutas, salame, tempero 
verde e tomate

coopersol.rs@gmail.com
(55) 3513-1558 | (55) 999623-4940
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43. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DOS 
AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA MARIA – COOPERCEDRO
Município: Santa Maria (RS)
Quantidade de agricultores: 172
Produtos: arroz beneficiado, biscoitos, carne de ave, feijão, 
iogurte, macarrão, mandioca ou macaxeira, melado ou melaço, 
morango, suco de fruta, tempero verde, tomate e verduras, 
hortaliças e legumes

coopercedro@yahoo.com.br
(55) 3220-1464 | (55) 99612-6848

44. COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR E 
DE CONSUMO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA – COOPAF SERRANA
Município: São Francisco de Paula (RS)
Quantidade de agricultores: 71
Produtos: alho, couve e verduras, hortaliças e legumes

coopafserrana@gmail.com
(54) 3013-4600 | (54) 99143-3644

45. COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SÃO JOSÉ DO 
NORTE LTDA – COOAFAN
Município: São José do Norte (RS)
Quantidade de agricultores: 82
Produtos: abóbora e cebola

cooafan.sjn@hotmail.com
(53) 3238-1688 | (53) 99961-8607

46. COOPERATIVA DOS PESCADORES PROFISSIONAIS E ARTESANAIS 
PÉROLA DA LAGOA LTDA – COOPESCA
Município: São Lourenço do Sul (RS)
Quantidade de agricultores: 95
Certificados: orgânico e sustentabilidade
Origens: quilombola e indígena
Produto: pescado

coopesca2016@gmail.com
(53) 3254-4846 | (53) 98448-1413

47. COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SERTÃO SANTANA – COASA
Município: Sertão Santana (RS)
Quantidade de agricultores: 105
Produtos: arroz beneficiado e suco de fruta

cooperativa.sertaosantana@gmail.com
(51) 99968-7725
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48. ADEGA TORRI
Município: Silveira Martins (RS)
Quantidade de agricultores: 2
Produto: suco de fruta

adegatorri.com.br
rafaeltorri@gmail.com
(55) 99676-7665

49. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA TERRA E VIDA 
LTDA – COOPERVITA
Município: Tapejara (RS)
Quantidade de agricultores: 804
Produtos: doces de frutas, leite em pó e verduras, hortaliças  
e legumes

coopervitavendas@yahoo.com.br
(54) 3344-1142 | (54) 99149-7703

50. AGROINDÚSTRIA MORRO AZUL
Município: Três Cachoeiras (RS)
Quantidade de agricultores: 5
Certificados: orgânico, sustentabilidade e fairtrade
Origens: quilombola e indígena
Produtos: doces de frutas e polpa de frutas

agroindustriamorroazul@gmail.com
(51) 3664-9120 | (51) 99624-1751

51. COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE REFORMA AGRÁRIA DE 
VIAMÃO – COPERAV
Município: Viamão (RS)
Quantidade de agricultores: 195
Certificado: orgânico 
Produtos: arroz beneficiado, mandioca ou macaxeira, 
panificados e verduras, hortaliças e legumes

financeiro@coperav.com.br
(51) 3108-8935 | (51) 99972-5061

52. COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE VERA 
CRUZ – COOPERVEC
Município: Vera Cruz (RS)
Quantidade de agricultores: 72
Certificado: orgânico 
Produtos : abóbora, alho, bolo, cenoura, chuchu, couve, linguiça, 
mandioca ou macaxeira, melado ou melaço, mel de abelha, milho, 
morango, pimentão, rapadura, suco de fruta, tempero verde, 
tomate e verduras, hortaliças e legumes

luiz-gerhard@hotmail.com
(55) 5199-97560
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Receitas regionais com produtos  
da agricultura familiar

por 

Marcos Lelis, cozinheiro, professor universitário, pesquisador da cultura alimentar brasileira 
e especialista em Gastronomia e  Saúde
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Pato no tucupi

Vinha-d’alhos:
• Limão – 1 unidade
• Alho (dente) – 3 unidades
• Vinho branco seco – 500 ml
• Sal – qb
• Folha de louro – qb
• Tomilho – qb

*qb: quanto baste

Pato:
• Pato – 1 unidade com 
               aproximadamente 2 kg

• Tucupi – 1 litro
• Chicória – 1/4 maço
• Alfavaca – 1/4 maço
• Jambu – 1/2 maço
• Pimenta de cheiro – qb

 Modo de preparo
Corte o pato em oito partes iguais. Processe todos os ingredientes do 
vinha-d’alhos, aqueça e reserve. Marine o pato por um mínimo de 
12 horas em geladeira. Asse o pato em forno pré-aquecido a 200º C 
por aproximadamente 15 minutos (pode-se, ainda, selar ao invés de 
assar). Leve ao fogo com tucupi, a chicória, a alfavaca, o jambu e o 
pato até que a carne esteja macia. Acrescente fundo de hortaliças  
caso necessário.

Ingredientes 

REGIÃO NORTE

Foto: Marcos Lelis
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• Banana da terra – 6 unidades
• Cebola – 1 unidade
• Manteiga - qb
• Farinha de mandioca (amarela) – qb
• Salsa, cebolinha – qb
• (opcional) Açúcar – uma pitada na banana

*qb: quanto baste

Modo de preparo
Torre a farinha de mandioca e reserve. Corte as bananas em cubos e 
frite em manteiga. Caso seja necessário, uma pitada de açúcar. Refo-
gue, em manteiga, a cebola cortada em tiras. Acrescente as bananas 
já fritas e a farinha já torrada. Adicione um pouco mais de manteiga. 
A farofa tem que ficar “molhadinha”. Finalize com salsa, cebolinha 
ou coentro.

Ingredientes 

Farofa de banana da terra

REGIÃO NORTE
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Tapioca:
• Polvilho doce (ou azedo) -  300 gr
• Água – qb

Doce de cupuaçu:
• Polpa de cupuaçu- 400 gr
• Açúcar - 300 gr

*qb: quanto baste

 Modo de preparo
Tapioca: hidrate o polvilho com água, tempere com sal (opcional) e 
peneire. Aqueça uma frigideira e “forre” o fundo com uma camada 
fina do polvilho peneirado. Não pressione. Espere coagular cada lado. 

Doce de cupuaçu: leve ao fogo brando a polpa e o açúcar. Mexa sem 
parar até que esteja dourado.
 
Obs: A tapioca nortista, por excelência, não deve ser temperada  
com sal.

Ingredientes 

Tapioca com doce de cupuaçu

REGIÃO NORTE

Foto: Marcos Lelis
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• Miúdos de porco (fissura) – 1 kg
• Cebola – 2 unidades
• Alho – 3 dentes
• Alho-poró – 1 unidade
• Salsão – 1 talo
• Tomate – 6 unidades
• Pimenta de cheiro – 6 unidades
• Salsa – qb
• Cebolinha – qb
• Coentro – qb
• Bacon – 300 gr
• Folha de louro – qb
• Tomilho – qb
• Caldo de carne – qb

*qb: quanto baste

Ingredientes 

Sarapatel

REGIÃO NORDESTE
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Modo de preparo
Cozinhe os miúdos em água e um pouco de sal. Troque a água duas ve-
zes. Corte cada um dos miúdos em cubos pequenos. Refogue o bacon 
cortado em cubos, acrescente a cebola, o alho e a pimenta de cheiro, 
o alho-poró, o salsão, o louro e o tomilho. Acrescente os tomates, 
os miúdos e caldo suficiente para cozinhar por aproximadamente 40 
minutos. Finalize com salsa, cebolinha e coentro. Sirva com uma fa-
rofa de sua preferência. 

Obs: Para caldo de carne: Asse ossos de boi (de preferência da canela/
mocotó) em forno pré-aquecido a 200º C até que fiquem dourados. Re-
fogue cebola, cenoura, salsão, alho, ervas frescas e folha de louro em 
azeite de oliva ou óleo de soja. Caramelize bem para que fiquem bem 
douradinhas. Acrescente os ossos, água, e deixe cozinhar por cerca de 
duas horas em fogo baixo, acrescentando água caso seja necessário. 
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• Feijão fradinho – 500 gr
• Cebola – 1 unidade
• Sal – qb
• Gengibre – qb
• Azeite de dendê – 1/2 litro (fritura)
• Óleo de soja – 1 litro (fritura)

Camarões:
• Camarão seco – 300gr
• Azeite de dendê – qb

Salada:
• Tomate – 2 unidades
• Pimentões – 1 unidade cada
• Cebola – 1 unidade
• Salsa/cebolinha – qb

Modo de preparo
Processe/quebre o feijão e deixe submerso em água por 24 horas. 
Retire a pele e o miolo escuro, deixando somente o grão branco.  
Processe/liquidifique a cebola, o gengibre e os grãos de feijão já lim-
pos (somente os grãos). Trabalhe a massa até que ela duplique. Aque-
ça o óleo da fritura (1 parte de soja e ¼ de dendê). Tempere com sal; 
faça os bolinhos com a ajuda de duas colheres e frite. 
Salada e camarões:
Corte todos os ingredientes da salada em brunoise e tempere com vi-
nagre, sal e azeite de oliva. Dessalgue os camarões, refogando-os (sem 
cabeça, patas e rabo) no azeite de dendê. 

Ingredientes 

Acarajé

REGIÃO NORDESTE

*qb: quanto baste

Foto: Marcos Lelis
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• Massa puba (fresca) – 500 gr
• Água - 300ml
• Ovo (gema) – 7 unidades
• Açúcar – 350 gr
• Manteiga – 100 gr
• Leite de coco – 300ml

• Sal – uma pitada
• Canela em lasca – qb
• Cravo – qb
• Anis (opcional) - qb

Modo de preparo
Faça uma infusão da água com as especiarias. Acrescente o leite de 
coco e o açúcar até dissolvê-lo por completo. Tire do fogo e acrescen-
te a manteiga. Acrescente a massa puba e, mexendo sempre, acres-
cente as gemas. Misture bem todos os ingredientes. Peneire já na 
forma untada e descarte o sobrante. Asse em forno pré-aquecido a 
200º C, por 50 min.

Ingredientes 

Bolo Souza Leão

REGIÃO NORDESTE

*qb: quanto baste

Foto: Marcos Lelis
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Massa:
• Farinha de trigo – 500 gr
• Ovo – 1 unidade
• Banha de porco – 50 gr
• Água – qb
• Fermento em pó – 1 colher de chá
• Sal – qb

Recheio:
• Peito de frango – 300 gr
• Linguiça defumada – 150 gr
• Lombo de porco – 150 gr
• Alho – 3 dentes
• Cebola – 1 unidade
• Pimentão verde – 1 unidade
• Açafrão da terra – qb
• Extrato/polpa de tomate –qb
• Azeitona verde – 50 gr
• Fundo de hortaliça – qb
• Amido de milho – qb (opcional)
• Tomate – 2 unidades
• Queijo minas padrão – 100 gr
• Cebolinha e salsa – qb

Ingredientes 

Empadão Goiano

REGIÃO CENTRO-OESTE

*qb: quanto baste
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Misture todos os ingredientes da massa (utilize a banha de porco dis-
solvida na água), deixando-a bem lisa e homogênea. Reserve em gela-
deira por 30 minutos. Refogue o lombo de porco, a linguiça defumada 
e o peito de frango, em azeite de oliva. Acrescente a cebola, o alho, o 
pimentão, o milho, a azeitona e o extrato de tomate. Dissolva o amido 
de milho com fundo de aves e acrescente ao refogado. Cozinhe até 
que as carnes estejam macias. Finalize o recheio com cebolinha e sal-
sa. Resfrie e acrescente o queijo minas. Abra a massa em dois discos. 
Forre o fundo de uma assadeira, recheie e tampe com o outro disco. 
Pincele com gema de ovo e asse em forno pré-aquecido (1800C) por 
aproximadamente 30 minutos. 

Modo de preparo
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• Arroz – 500 gr
• Linguiça de porco defumada – 200 gr
• Charque – 200 gr
• Bacon – 100 gr
• Cebola – 1 unidade
• Alho – 2 dentes
• Abóbora – 300 gr
• Cebolinha/Salsa – quanto baste
• Água – 800 ml
• Limão – 1/4

Modo de preparo
Corte e dessalgue o charque. Reserve. Refogue, em azeite de oliva, o 
bacon, a linguiça defumada e o charque. Acrescente a cebola e o alho.
Acrescente a água, suco de ¼ de limão, espere ferver e corrija o sal. 
Acrescente o arroz, baixe a temperatura, tampe a panela e cozinhe até 
que toda água seja absorvida pelo grão. Faltando 1/4 (tempo) para o 
término do cozimento, acrescente a abóbora em cubos. Finalize com 
salsa e cebolinha.

Ingredientes 

Arroz Maria Isabel

REGIÃO CENTRO-OESTE

Foto: Marcos Lelis
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• Mamão verde – 500 gr
• Rapadura – 300 gr
• Gengibre fresco – qb
• Cravo/canela/anis - qb
• Água – 1 litro

Modo de preparo
Rale o mamão verde. Reserve. Rale a rapadura. Reserve. Rale o gengi-
bre fresco. Numa panela, em fogo brando, cozinhe o mamão, a rapa-
dura, o gengibre e o cravo e a água. Esfrie e reserve em refrigeração. 
Sirva com queijo fresco.

Ingredientes 

Furrundu / Furrundum

REGIÃO CENTRO-OESTE

*qb: quanto baste

Foto: Marcos Lelis
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Marinada:
• Alecrim fresco – qb
• Sálvia fresca – qb
• Tomilho – qb
• Salsa – qb
• Alho – aproximadamente 4 dentes
• Vinho branco seco – 1 garrafa
• Pimenta-do-reino - qb
• Sal – qb

Tutu de feijão:
• Feijão – 200 gr
• Folha de louro – qb
• Bacon – 300 gr
• Cebola – 1 unidade
• Alho – 2 dentes
• Couve manteiga – 1 maço
• Farinha de mandioca fina – qb
• Cebolinha/salsa - qb 

Ingredientes 

Leitão à pururuca / Tutu / 
Couve à mineira

REGIÃO SUDESTE

Leitão (jovem) com pele – aproximadamente 20kg

*qb: quanto baste
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Modo de preparo
Prepare a marinada com todos os ingredientes e deixe o leitão por 48 
horas em geladeira. Asse em forno pré-aquecido a 1600 C (sem a mari-
nada) por cerca de 2 horas. Cozinhe o feijão com água, sal e louro até 
que esteja macio, processe e reserve. Refogue 150 gr de bacon cortado 
em cubos, a cebola e alho, acrescentando o feijão em seguida. Acres-
cente o mínimo de farinha possível e cozinhe até virar um “purê/cre-
me”. Salteie, em fogo brando, o restante do bacon até ficar crocante, 
acrescente alho e a couve em tirinhas.
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• Farinha de milho – 250 gr
• Peito de frango – 2 unidades
• Bacon – 100 gr
• Sardinha em conserva – 1 lata
• Pimentão verde/vermelho – 1 un. cada
• Azeite de oliva - qb
• Cebola – 1 unidade
• Alho – 2 dentes

• Fundo de hortaliças –  
aproximadamente 700 ml

• Tomate – 2 unidades
• Cebolinha / salsa - qb
• Palmito – 100 gr
• Ervilha fresca – 50 gr
• Ovo – 1 unidade 
• Azeitona verde – 50 gr

Modo de preparo
Cozinhe o frango em fundo, desfie e reserve. Na panela, doure o ba-
con e refogue a cebola, o alho, os pimentões, o palmito, as azeitonas e 
a ervilha fresca. Acrescente a farinha de milho e o fundo, aos poucos, 
até obter  um “angu”. Acrescente os tomates, a cebolinha e a salsinha. 
Unte uma forma com azeite, decore com ovo cozido cortado em rode-
las e a sardinha. Acrescente o “angu”, e deixe descansar por aproxi-
madamente 1 hora para que o amido gelifique. Desenforme e finalize 
com salsinha e cebolinha.

Ingredientes 

Cuscuz paulista

REGIÃO SUDESTE

*qb: quanto baste

Foto: Marcos Lelis
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• Leite integral – 400 gr
• Doce de leite – 400 gr
• Ovos – 4 unidades
• Ovos (gemas) – 2 gemas 

Modo de preparo
Dilua o doce de leite no leite.Acrescente os ovos e as gemas peneirados. 
Despeje numa forma caramelizada, cubra com papel alumínio, e leve 
ao forno em banho-maria, a 1400 C por aproximadamente 1,5 hora. 
Resfrie.

Ingredientes 

Pudim de doce de leite

REGIÃO SUDESTE

*qb: quanto baste

Foto: Marcos Lelis
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Modo de preparo
Liquidifique todos os ingredientes da marinada. Marine os galetos por 
24 horas. Asse em forno pré-aquecido a 2000 C. Sirva com massa fres-
ca, arroz de china, polenta...

• Farinha de milho – 250 gr
• Peito de frango – 2 unidades
• Bacon – 100 gr
• Sardinha em conserva – 1 lata
• Azeite de oliva - qb
• Cebola – 1 unidade
• Alho – 2 dentes

• Tomate – 2 unidades
• Cebolinha / salsa - qb
• Palmito – 100 gr
• Ervilha fresca – 50 gr
• Ovo – 1 unidade 
• Azeitona verde – 50 gr

Ingredientes 

Galeto ao primo canto
com polenta

REGIÃO SUL

*qb: quanto baste

• Pimentão verde / vermelho – 1 unidade cada
• Fundo de hortaliças – aproximadamente 700 ml

Foto: Marcos Lelis
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Ingredientes 
• Pinhão cozido descascado - 500 gr
• Linguiças (paio, calabresa, defumada) - 1 kg
• Bacon - 150 gr
• Contrafilé em cubos - 1 kg
• caldo de carne -2 conchas
• vegetais pré-cozidos al dente (brocólis, couve-flor e cenoura) - 1 kg
• pimentões (verde, vermelho e amarelo) - 250 gr
• cebola - 250 gr

Modo de preparo
Numa panela de barro previamente aquecida, adicionar um fio  
de azeite e fritar o bacon e, em seguida, as linguiças. Reservar. Na gor-
dura remanescente, acrescentar os cubos de contrafilé e deixar “ao 
ponto”. Adicionar a cebola e, em seguida, os pimentões. Voltar com 
o bacon e as linguiças; adicionar os vegetais e os pinhões pré-cozidos. 
Finalizar com o caldo de carne. Servir com arroz branco.
Serve 6 pessoas.

Entrevero

REGIÃO SUL

*qb: quanto baste

Foto: Luiz Carlos Rebelatto dos Santos
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• Leite – 2 litros
• Açúcar – 1kg (2x de 500gr)
• Ovo – 10 unidades
• Canela em lasca – qb
• Cravo – qb
• Limão (suco) – 2 unidades

*qb: quanto baste

Modo de preparo
Leve ao fogo o leite com a canela em lasca. Acrescente o suco de limão 
e espere talhar, em seguida acrescente o açúcar (1x). Misture os ovos 
e verta ao leite talhado. Cozinhe em fogo brando sem mexer. Quan-
do coagular os ovos (com aprox. 20 minutos de cocção), corte-os em 
pedaços grandes. Faça uma calda (1 parte de açúcar e 1 de água) com 
a outra parte do açúcar e continue cozinhando o doce até dourar. Use 
mais calda se necessário. Ela é importante para a conservação.

Ingredientes 

Ambrosia

REGIÃO SUL
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