
 

     

   

 

II Feira de Troca de Sementes Crioulas e Tradicionais do Estado de São Paulo 

Fernando Soriano 

Associação Biodinâmica 

 

Aconteceu no dia 16 de setembro a II Feira 

de Trocas de Sementes Crioulas e Tradicionais 

do Estado de São Paulo de 2011, realizado em 

Botucatu, na Associação Biodinâmica. O evento 

reuniu produtores de sementes e organizações de 

diversas regiões do Estado e consistiu na troca das 

sementes tradicionais e crioulas, contou com a 

grande diversidade de sementes produzidas, além 

de promover a formação dos produtores através de 

palestras e demonstrações práticas, criando uma 

troca mútua de conhecimentos, tanto para o pessoal 

envolvido na organização, quanto aos produtores e 

a comunidade em geral. 

 A feira contou com os seguintes participantes: 

Instituição/Região Site/e-mail Telefone 

Associação Serra Acima - Cunha 

www.serraacima.org.br 

serracima@serracima.org.br  

(12) 3111-1744

Quilombos do Ribeira/ISA – Registro marcosgamberini@socioambiental.org (11) 3515.8938 

MAPA marcelo.laurino@agricultura.gov.br> 19-3422-9505 

CATI – Botucatu rafael.marcelino@cati.sp.gov.br 14-3882-4422 

Unidade de Pesquisa de 

Desenvolvimento/UPD – Itararé 
upditarare@apta.sp.gov.br (15) 3532-4471

Grupo região sul - Parelheiros São 

Paulo 
arpadspalding@gmail.com (11) 3871-1944



 

     

   

 

Associação Brasileira de Agricultura 

Biodinâmica - Botucatu 

pedro.jov@biodinamica.org.br (14) 3815-7862
Associação Terra Nossa 

Assentamento Horto Aimorés-

Pederneiras 

ABD-Ibitinga 

          O evento seguiu primeiramente com a formação dos agricultores no dia 15 de setembro 

e foi realizada a visita à área de sementes da ABD, onde puderam ver o campo de produção, 

as técnicas realizadas e oficinas de capacitação de produtores: teste de germinação, 

armazenamento, secagem e embalagem de sementes e aplicação preparados biodinâmicos. 

.  Depois de uma pausa para a janta, aconteceu um breve bate papo com produtores de 

sementes e técnicos sobre desafios da produção de sementes, formação de rede estadual e 

interação com outras redes e agenda de eventos. Após o bate papo, fizemos uma 

observação astronômica no belo céu do Bairro Demétria. No dia seguinte, antes da feira 

houve ainda a visita à propriedade de agricultores familiares locais que produzem orgânicos e 

biodinâmicos certificados, situados no bairro Demétria. 

A feira contou com 13 expositores de sementes das regiões do estado de São Paulo, 

Botucatu, São Paulo capital, Vale do Ribeira, Cunha, Itapeva, Ibiúna, entre outras localidades. 

Contamos também com uma equipe de filmagem para um documentário sobre a produção de 

sementes feito pela equipe de Adolfo Borges do site “Resgate Cultura”. 

 

Barraca da Associação Biodinâmica da região de Botucatu 



 

     

   

 

 

Barraca de produtores do Projeto Serra Acima - Cunha 

 

Barraca do MAPA 

 

Barraca da Cati Regional Botucatu 



 

     

   

 

 

Barraca da Unidade de Pesquisa de Desenvolvimento - Itararé 

Foram expostas para troca e/ou comercialização 136 tipos diferentes de sementes, 

sendo: 

44 tipos de grãos; 
18 tipos de ervas medicinais; 
23 tipos de adubos verde; 
42 tipos de hortaliças; 
9 tipos de arbóreas; 

Na avaliação do curso tivemos alguns pontos interessantes a ser levantados: 

Positivos: Troca e riqueza de experiências entre os agricultores; Boas Práticas 

Biodinâmicas; Resgate de grande número de variedades; Boa Diversidade de sementes para 

troca;  

Desafio: Menor participação que a feira anterior; Sugestões como Investir numa 

metodologia de organização do evento para viabilizar a maior divulgação e condições para 

mais produtores; Realizar semestralmente as feiras e uma Proposta de rede interestadual de 

feiras. 


