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O Sistema Canteiros de Comercialização Solidária (CANTASOL) tem origem nas 

experiências do Sistema de Comercialização Solidária (SISCOS) do Instituto Ouro Verde 

(IOV) de Alta Floresta, MT. Envolve os municípios de Sinop, Claudia e Alta Floresta – região 

centro norte de Mato Grosso. 

O Cantasol é um sistema solidário de comercialização de produtos de agricultores 

familiares, dos assentamentos Doze de Outubro e Zumbi dos Palmares, Cláudia, MT, sendo 

um total de 15 famílias que fazem entrega dos produtos. Este sistema já existe há oito anos. O 

debate de implantação iniciou com o Instituto Ouro Verde (IOV), região de Claudia e Sinop, 

sendo o Cantasol uma parceria entre a Cooperativa e a universidade, articulado pelo 

Movimento dos trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), através da COOPERVIA.  

O sistema de trabalho é realizado envolvendo as famílias dentro do coletivo e um 

sistema solidário de comercialização, venda de forma on-line e entrega dos produtos. Há uma 

grande participação das mulheres e da juventude, e o mais importante é que os produtos são 

agroecológicos, sem a utilização de agrotóxicos.  

Semanalmente, os produtores apresentam uma lista de produtos disponíveis à venda, 

os compradores fazem suas encomendas e as retiram em um ponto de entrega na Universidade 

do Estado de Mato Grosso (UNEMAT). 

 Até então, grande parte dos assentados produzia apenas para consumo próprio, dadas 

as dificuldades de transporte e de colocação no mercado, já que os assentamentos se localizam 

a mais de 50 km de centros urbanos, Sinop e Cláudia. Os consumidores têm aprovado a 

qualidade e os preços dos produtos, tendo a certeza de são livre de agrotóxicos, são 

agroecológicos, além de contribuir para geração de renda das famílias agricultoras.  
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Feiras 

Fonte: Cantasol, 2020. 


