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Começo de 
conversa...

Esta coleção Experiências Coletivas em Comuni-
dades Tradicionais é resultado do trabalho desenvolvido 
por meio de prestação de serviços pelo Instituto Socieda-

de, População e Natureza (ISPN) para a execução do Programa 
de Apoio a Comunidades Tradicionais (PACT), atendendo a Con-
dicionante de Licenciamento no âmbito do projeto de Expan-
são da Estrada de Ferro Carajás (EEFC), executado pela empresa 
Vale S/A, que envolve 25 comunidades no estado do Maranhão.

O objetivo desta coleção é trazer informações sobre cinco dife-
rentes experiências que vêm sendo desenvolvidas com o apoio a 
projetos realizados nas comunidades envolvidas no PACT. Os te-
mas são: 1) Quintais produtivos e criação de pequenos animais; 
2) Horticultura da produção familiar, 3) Piscicultura; 4) Benefi-
ciamento da produção agroextrativista; e 5) Reciclagem do lixo 

12



e Meio Ambiente. Tais projetos foram estruturados a partir de 
discussões e diagnósticos realizados em cada uma das comuni-
dades onde as atividades produtivas foram desenvolvidas, como 
também nas que se pretende desenvolver, e que priorizou um 
projeto que veio a ser apoiado. 

As experiências aqui apresentadas são tidas como exemplos de 
boas práticas e refletem de alguma forma a diversidade de interes-
ses das 25 comunidades apoiadas que representam a pluralidade 
de vocações e a oferta de oportunidades para as famílias envolvidas. 

A intenção é que a descrição detalhada dessas tecnologias e 
os desafios para o desenvolvimento das ações, e mesmo para a 
gestão dos projetos pelas associações locais, estejam disponíveis 
para lideranças comunitárias e assessores, tornando-se um ins-
trumento de intercâmbio e disseminação dessas boas práticas. 

Compartilhando 
experiências

A partir da participação das comunidades do 
PACT nas oficinas sobre cadeias produtivas, promovidas 
pelo ISPN no ano de 2016, foram realizados diagnósticos 

das principais cadeias produtivas existentes nas comunidades e 
priorizada uma cadeia avaliada como estratégica para receber 
apoio financeiro via projetos do PACT.

Esta cartilha reúne experiências de produção familiar de oito co-
munidades com beneficiamento do arroz, da mandioca, do mel 
e do coco babaçu, com definição de investimentos em estrutu-
ras físicas que lhes permitam produzir nos moldes tradicionais e 
adequarem-se às legislações sanitárias, ambientais e às exigên-
cias do mercado consumidor. 

Esse processo é importante, principalmente, para quem busca 
acessar o mercado formal, seja ele o mercado na cidade, sejam 
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os mercados institucionais, acessando o Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA) e Programa Nacional de Alimentação Esco-
lar (PNAE).

Com esse amparo na legislação, foi possível para algumas dessas 
comunidades se aproximar das instâncias regulatórias munici-
pais e estaduais e firmar parcerias para capacitação continuada 
das famílias envolvidas diretamente nos projetos, assim como 
orientações técnicas estruturais para a obra com a equipe de 
engenharia civil e arquitetura da Superintendência da Vigilância 
Sanitária do Estado do Maranhão (Suvisa).

A Resolução 49 da Anvisa facilitou e orientou para os empreendi-
mentos da Agricultura familiar e da Economia Solidária, por tratar 
da proteção à produção artesanal, a fim de preservar costumes, há-
bitos e conhecimentos tradicionais na perspectiva do multicultura-
lismo dos povos, comunidades tradicionais e agricultores familiares.

Outra Resolução importante, foi a 152/2017, em que a Anvisa busca 
orientar o sistema de vigilância sanitária na classificação do que re-
almente é o “risco sanitário”. Esta norma facilita a regularização dos 
empreendimentos artesanais, definindo-os como sendo “... aquele 
produzido em escala reduzida, com atenção direta e específica dos 
responsáveis pela sua manipulação. Sua produção é, em geral, de ori-
gem familiar ou de pequenos grupos, o que possibilita e favorece a 
transferência de conhecimentos sobre técnicas e processos originais”.

Coleta de coco babaçu. Povoado Serra, Tufilandia - MA
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Uma prosa sobre o 
beneficiamento 

da produção agroextrativista:  
arroz, mandioca, mel e babaçu

É possível afirmar que as culturas do arroz e da 
mandioca, juntamente com produtos oriundos do extra-
tivismo do coco babaçu, estão na base da cadeia alimen-

tar e da economia familiar de muitos agricultores do Maranhão. 
Atualmente, uma infinidade de produtos tem origem nessas es-
pécies vegetais, desde produtos alimentícios, utilizados na dieta 
de milhões de pessoas em todo o mundo, à produção de cos-
méticos e, até mesmo, no uso de combustível para aviação.

Segundo a Secretaria de Agricultura do Estado do Maranhão - 
SAGRIMA, o Maranhão foi o 5º estado de maior produtividade 
de arroz do país em 2016 e o 1º do Nordeste. A agricultura fami-
liar vem perdendo espaços cultiváveis para o arroz por diversos 
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motivos, como a incidência de pragas, expansão da pecuária e 
degradação do solo. Essa situação requer investimentos em al-
tas tecnologias que nem sempre estão acessíveis ao agricultor 
familiar. Associado a essas questões, há a ausência do estado em 
oferecer assessoria técnica continuada para orientar as famílias 
diante da realidade vivenciada atualmente, que é lidar com as 
mudanças climáticas e com a pressão sobre os territórios tradi-
cionais das comunidades. 

Em outros tempos, o arroz era beneficiado pelas comuni-
dades tradicionais no pilão de madeira, que consistia em 
separar o fruto da casca. Com a chegada da energia elétri-
ca, a piladeira de arroz foi substituindo o pilão de madeira. 
A piladeira, além de tornar o processo de beneficiamento 
mais produtivo, tira das comunidades o esforço físico que 
caracterizava o uso do pilão de madeira.
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A produção de farinha, seja ela de puba (comumente conhecida 
como farinha d’água) ou a farinha seca, ou farinha de tapioca, é 
uma tradição passada de geração em geração nas comunida-
des tradicionais de agricultores familiares e nas comunidades 
quilombolas. A farinha é o principal alimento dessas comunida-
des e durante muito tempo foi conhecida como “pão da roça”.

Cada comunidade tem um modo muito particular de produzir 
farinha, que vem sendo adaptado e modificado conforme as cir-
cunstâncias ambientais, qualidade do solo, disponibilidade de 
água, espécie de maniva cultivada entre outros. 

A lavoura de mandioca ainda é a principal atividade produti-
va nas comunidades, e a farinha é o seu principal produto, que 
além de compor a alimentação da família, gera renda, pois o ex-
cedente é vendido no comércio local.

Como preparar a farinha:

1. Colocar a mandioca de 
molho na água por dois 
ou três dias para fermen-
tar (pubar) com casca; ou-
tras colocam sem casca; 

2. Lavar a mandioca;

3. Processar no catitu (mo-
tor para ralar);

4. Secar na prensa (tirar o 
excesso de água);

5. Passar na peneira (definir 
a espessura da massa);

6. Levar ao forno para torrar;

7. Esfriar a farinha;

8. Embalar;

9. Consumir e comercializar.

Casa de Farinha "Pão da Roça",Quilombo Pedrinhas Clube de Mães
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A apicultura é uma atividade extremamente atrativa e tem ga-
nhado espaço cada vez maior entre os agricultores familiares, 
pois o estado do Maranhão tem uma diversidade de florada que 
permite a produção de mel o ano inteiro em diversos territórios: 
baixo munim, alto turi e baixada maranhense. É uma atividade 
com significativa relevância socioeconômica e ambiental, pois 
garante o uso sustentável dos recursos naturais disponíveis nas 
localidades, permitindo assim, a conservação por meio do uso 
sustentável na flora nativa.

As abelhas exóticas, apesar de serem ótimas pra produção 
de mel em larga escala, tornando o estado do maranhão, o 
3º maior produtor de mel do nordeste desde 2016, também 
fornecem diversos outros produtos, tais como pólen, cera e 
outros. Sendo, portanto, uma atividade cujos produtos oriun-
dos são utilizados para alimentação, cosmeceutica, fins medi-
cinais e terapêuticos.
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canizado), mas não existe um consenso entre as mulheres que-
bradeiras de coco quanto à utilização desses equipamentos.

As amêndoas do coco babaçu quebradas e/ou arranhadas, 
quando expostas ao ar úmido, rancificam proporcionalmente 
ao tempo de exposição, especialmente quando ficam por muito 
tempo estocadas antes da extração do óleo. 

As experiências que estão sendo apoiadas pelo PACT estão in-
vestindo em estruturas físicas para beneficiamento do coco ba-
baçu de diferentes subprodutos: uma para extração do meso-
carpo do babaçu (Povoado Serra) e a outra para produção do 
azeite (Povoado Pimental).

O mesocarpo do babaçu é a substância colhida entre o epicarpo 
e o endocarpo do coco de babaçu na forma de farinha. É um 
complemento alimentar rico em amidos, minerais e fibras.

O babaçu é uma palmeira co-
nhecida como a mãe das que-
bradeiras de coco, pois dela po-
de-se aproveitar praticamente 
tudo: frutos, folhas, estipe e ra-
ízes. Cada uma dessas partes 
apresenta uma infinidade de 
usos e produtos possíveis de 
serem fabricados que servem 
como remédio, alimento, ma-
téria-prima para construção e 
movelaria, artesanato, indús-
tria de cosméticos, produção 
de biodiesel, dentre muitos ou-
tros. A quebra ou corte do coco 
babaçu é uma etapa funda-
mental para as demais fases de 
seu processamento. A dureza 
do endocarpo do coco dificulta 
a extração de amêndoas sem danificá-las. 

As amêndoas danificadas se tornam rançosas em um período 
de 24 a 48 horas, perdendo seu valor comercial. O processo de 
quebra pode ser realizado de diversas maneiras, a mais comum 
é com o uso de um machado ou uma cunha e um porrete de 
madeira. Existem máquinas que serram e cortam o coco ao 
meio, para facilitar a retirada da amêndoa (processo semi-me-
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Retirada do floco: a retirada dos flocos do mesocarpo deve ser 
feita em cima de uma mesa alta e forrada, em ambiente coberto 
e protegido de insetos e poeira. O coco sem a casca (epicarpo) é 
colocado sobre a mesa onde recebe golpes de porrete para des-
prender os flocos. O porrete deve estar sempre limpo, para não 
contaminar os flocos.

Secagem do floco: a secagem é feita em estufa. Os flocos tam-
bém podem secar ao sol, espalhados em cima de um plástico 
limpo, em ambiente protegido de insetos e poeira.

Moagem do floco: o processo de trituração do floco seco pode 
ser feito no pilão, na forrageira ou no moinho. Neste caso, reco-
menda-se que o moinho seja de inox.

Peneiramento: a farinha de mesocarpo seco e triturado (farinha 
de babaçu) deve ser peneirada para eliminar fiapos da casca e 
outras impurezas.

Envase: o envase deve ser 
feito em sacos plásticos 
próprios para este fim.

Armazenamento: os sa-
cos devem ser mantidos 
em locais secos, limpos, 
dedetizados e arejados.

Recomenda-se que a secagem seja fei-
ta em jirau erguido do chão, que o fun-
do do jirau seja forrado com plástico e 
que as partes lateral e superior sejam 
protegidas por telas. É aconselhável 
também que o local de secagem dos 
flocos seja seco, arejado e afastado de 
fossas e de animais.

Obtenção do mesocarpo de babaçu

Seleção: no babaçual, é feita a primeira seleção, apenas dos co-
cos maduros e sadios, da safra mais recente (caídos ou derruba-
dos). Na unidade de processamento, é feita a segunda seleção 
dos cocos perfeitos, sem marcas ou sinais de roedores.

Lavagem: antes do descascamento, recomenda-se que os co-
cos sejam imersos em um tanque com água clorada e lavados 
com o auxílio de escova e sabão.

Descascamento: o descascamento é tradicionalmente feito à 
mão, com auxílio de uma faca, mas pode também ser feito com 
o uso de um descascador. Retira-se a casca (epicarpo) do coco, 
deixando a massa (mesocarpo) exposta para que seja extraída.
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Separação: após o cozimento e a apuração, o azeite se separa 
e, por ser mais leve, boia por cima da massa de amêndoas tri-
turadas (torta). A separação pode ser feita com o auxílio de uma 
concha, retirando o azeite que está por cima da torta, ou por 
filtragem, coando a massa com o auxílio de um pano limpo e 
seco. Em ambos os processos, o óleo obtido contém significativa 
quantidade de água, sendo preciso nova apuração por meio da 
evaporação da água misturada ao azeite.

Evaporação: após a separação, o azeite deve ser levado nova-
mente ao fogo até que a água evapore completamente.

Envase: o azeite pode ser engarrafado em vidros ou em garrafas 
PET reutilizáveis. O produto final também pode ser chamado de 
óleo ou gordura de babaçu.

Seleção: é importante selecionar amêndoas sadias, se possível 
inteiras, sem furos e que não apresentem um aspecto amarela-
do para que o óleo não fique rançoso.

Torrefação: as amêndoas devem ser picadas e, em seguida, torra-
das, adicionando-se um pouco de água para futura evaporação.

Trituração: recomenda-se que a trituração seja feita em pilão ou 
em moinho.

Cozimento: a massa de amêndoas trituradas deve ser cozida 
em uma panela grande para apurar o azeite que está misturado 
na massa.

Produção do azeite artesanal de babaçu
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Casa de estocagem e armazenamento do coco babaçu para quebra coletiva. Po-
voado Pimental, Arari - MA



Sobre as 
Comunidades

As comunidades quilombolas que acessaram o 
recurso para investimentos na casa de farinha mantêm 
a tradição de não usarem corante para deixar a farinha 

mais amarelinha. As famílias também escolhem a espécie que 
seja mais amarela para fazer a farinha d’água e as espécies mais 
brancas para fazerem farinha seca ou farinha branca, como tam-
bém é conhecida. Foram quatro as comunidades que optaram 
por investir em casas de farinha, são elas: Queluz, Pedrinhas Clu-
be de Mães, Canta Galo e Cariongo.

O quilombo Queluz, localiza-se no município de Anajatuba – 
MA, no território Vale do Itapecuru, definiu investir os recursos 
do PACT na construção de uma unidade de beneficiamento de 
produtos da mandioca, comumente conhecida como casa de 
forno ou casa de farinha. O objetivo desse investimento é man-

Povoado Pimental, Arari - MA
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ter as condições necessárias para a produção da tradicional fari-
nha d´agua e farinha seca, pois existem nas comunidades duas 
casas de farinha, entretanto, com estruturas rústicas e precárias. 

Casa de Farinha quilombo Pedrinhas Clube de Mães: antes e depois do projeto.

O projeto em execução prevê que a casa de farinha atenda as 
91 famílias produtoras, que dependem diretamente da lavoura 
de mandioca. Essa comunidade possui uma grande variedade 
de espécies de maniva. Por isso, serve de referência para troca e 
reprodução das espécies para as comunidades vizinhas.

O quilombo Pedrinhas Clube de Mães, localiza-se no municí-
pio de Itapecuru Mirim, no território Vale do Itapecuru, definiu 
investir os recursos do PACT na construção da casa de farinha 
Pão da Roça. O investimento tem como objetivo envolver os ho-
mens da comunidade em ações específicas do Clube de Mães. 
Esta localidade é tradicionalmente conhecida na região pelo 
trabalho das mulheres na cadeia produtiva do babaçu, visto que 
possuem uma unidade de beneficiamento de subprodutos do 
coco babaçu que lhes permite produzir e comercializar sorvete, 
biscoitos e bolos. Além disso, já tinham experiência com merca-
dos institucionais e comercialização em feiras.
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A construção da casa de farinha garante melhores condições de 
trabalho aos homens e às mulheres, além de qualificar a farinha 
da comunidade por meio do registro da unidade de beneficia-
mento na vigilância sanitária municipal, o que amplia as possi-
bilidades de comercializar as farinhas nos programas do PAA e 
PNAE. Assim, garantirá a produção de fécula (amido extraído da 
raiz do babaçu) na própria comunidade para atender as neces-
sidades de produção do grupo de mulheres da agroindústria de 
derivados de babaçu.

O quilombo Canta Galo, localiza-se no município de Itapecuru 
Mirim – MA, no território Vale do Itapecuru, decidiu investir os 
recursos do PACT na construção de uma unidade de beneficia-
mento de produtos da mandioca. Apesar das famílias cultivarem 
mandioca, a comunidade não tinha casa de farinha. Para produ-
zir a farinha, os moradores se deslocavam para a comunidade 
vizinha e, como forma de pagamento pelo uso da estrutura, dei-
xavam parte da produção, diminuindo a quantidade de farinha 
para consumo familiar e comercialização. Com a implantação 
do projeto, as famílias voltam a investir novamente na lavoura de 
mandioca consorciada com milho.

O quilombo Cariongo pertence ao município de Santa Rita – MA, 
do território Vale do Itapecuru, e optou por investir os recursos do 
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PACT na construção de uma unidade de beneficiamento de pro-
dutos da mandioca. Mais de 95 famílias dependem diretamente 
da lavoura da mandioca na localidade que possui duas casas de 
farinha em condições precárias e que não atendem a demanda 
produtiva local, além de serem de propriedade particular.

A construção da casa de farinha vai garantir melhores condições 
de trabalho às famílias das comunidades e qualificar a farinha 
por meio do registro da unidade de beneficiamento na vigilân-
cia sanitária municipal. Ao mesmo tempo trará mais possibilida-
des de comercializar as farinhas nos programas do PAA e PNAE, 
feiras municipais do produtor, e garantir melhores preços com 
os atravessadores que adquirem a farinha na comunidade.

Os investimentos na cadeia do babaçu envolvem as comunida-
des de Serra e Pimental e as estruturas instaladas têm objetivos 
diferentes.

O povoado de Serra está localizado no município de Tufilândia 
– MA, possui cerca de 190 famílias e tem como principais ativi-
dades produtivas a pesca no Rio Pindaré, a criação de animais 
de pequeno e médio porte e a coleta de babaçu para a extração 
de azeite e produção de carvão. A localidade fica a cerca de 150 
metros de distância da linha de trem da Vale e está organizada 
pela Associação Recreativa do Povoado Serra.

No início do trabalho do ISPN pelo PACT nessa comunidade, a 
atividade da pesca se destacava como sendo a principal ativida-
de econômica desenvolvida pelos homens. A extração do coco 

Quilombo Pedrinhas Clube de Mães, Itapeucuru Mirim - MA 
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como comunidade tradicional e tem como principais atividades 
a pesca em lagos localizados nos arredores do território assenta-
do e a coleta do coco babaçu, que é voltada basicamente para 
fazer carvão e azeite de babaçu. Nos quintais, desenvolvem a 
produção de hortaliças. 

A proposta de trabalhar com a produção do 
azeite do babaçu pelo povoado de Pimen-
tal surgiu como demanda identificada pelos 
moradores com o objetivo de potencializar 
a capacidade da comunidade em produzir 
azeite, visando garantir a segurança alimentar das famílias, que 
têm o hábito de consumir esse produto, mas também, a partir de 
melhorias com estruturas adequadas e equipadas para poderem 
comercializar o excedente da produção.

babaçu pelas mulheres ganha visibilidade fora e dentro da co-
munidade com o desenvolvimentos das atividades do PACT/
VALE/ISPN. Com o beneficiamento do babaçu, as mulheres pro-
duzem azeite, carvão e leite do coco. Estes produtos são ven-
didos na própria comunidade para atravessadores ou trocados 
por gêneros de primeira necessidade nos comércios locais.

Atualmente, as mulheres de Serra passaram a se empoderar e a 
ganhar autonomia propondo, inclusive, que a cadeia do babaçu 
fosse priorizada pelo PACT, ao invés da pesca. O projeto apoiado 
pelo PACT é composto por um grupo de 19 mulheres.

O povoado de Pimental está localizado no município de Arari 
- MA e juntamente com outros cinco povoados formam o Proje-
to de Assentamento Boca da Mata I. É uma localidade definida 

Área de coleta do coco babaçu. Povoado Serra, Tufilândia - MA
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Quebra de coco babaçu coletiva. Povoado Pimental, Arari -MA
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A apicultura é uma atividade que vem sendo desenvolvida nos 
últimos 10 anos pela comunidade do José Pedro e a cada ano 
tem atraído mais pessoas. A casa do mel, como é comumen-
te chamada, foi adquirida com recursos da Fundação Banco do 
Brasil em 2014 e deste então vem sendo utilizada por apicultores 
do município de Bacabeiras e regiões circunvizinhas. 

O projeto “Barriga Cheia do Zé Pedro” acessado com recursos 
PACT/ ISPN/VALE, permitiu aos apicultores retomar as discus-
sões sobre a importância da regularização sanitária da unidade 
de produção e do principal produto beneficiado: o mel de abe-
lhas da florada do mangue para alcançar um mercado consumi-
dor dentro e fora do estado.

A iniciativa também possibilitou o melhoramento da produção 
de mel de mangue da região a partir da aquisição de um núme-
ro maior de caixas colocadas no apiário e adesão de novas famí-
lias à atividade. Quanto mais famílias aderirem à atividade de 
apicultura, mais produção de mel haverá e conseqüentemente 
uma maior conservação da sociobiodiversidade com o manejo 
da flora local e preservação do mangue nativo.

Nesse sentido, a comunidade avaliou a importância de investir 
os recursos do PACT nas duas atividades principais: apicultura 
e horticultura como estratégia de permanência no território e 
valorização do ecossistema local: áreas de campos naturais e 
manguezais evitando novas áreas desmatadas e criando víncu-
los comunitários por meio de coletividade do trabalho, cursos de 
capacitação e visitas de intercâmbio.

O projeto ainda facilitou e aproximou a comunidade e os apicul-
tores de órgãos como Agência Estadual de Defesa Agropecuá-
ria do Maranhão (AGED) e Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) na busca de orientações para registro do 
produto e da unidade de beneficiamento. 

Casa do Mel. Povoado José Pedro, Bacabeiras - MA
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Com essa demanda por regularização sanitária, os beneficiários 
do projeto articularam diretamente com a Gerencia de Relacio-
namento com Comunidade Tradicionais – GERCT da empresa 
VALE e conseguiram um apoio no valor de R$ 10.000,00 para 
reforma e adequação da casa de mel, conforme orientações da 
Agencia Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão – AGED 
para assegurar o registro sanitário da mesma. Próximo passo, será 
percorrer em busca do registro do mel no Ministério de Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento - MAPA, para que o produto possa 
ser comercializado em todo o território nacional e no exterior.

Atualmente 80% do mel produzido na comunidade e beneficia-
do na casa do mel é exportado para outros estados, tais como 
Piaui e Ceará e são comercializados como mel destas localida-
des devido a ausência de registro fiscal sanitário.

Regularização Sanitária de produtos de 
Origem Animal

Regulação e inspeção sanitária de produtos de origem animal, 
neste caso o mel, é de responsabilidade do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) ou das Secretarias Esta-
duais ou Municipais de Agricultura. Quando a inspeção é realiza-
da pelas Secretarias a comercialização fica restrita ao estado ou 
ao município. Quando realizada pelo MAPA, a comercialização  
pode ser feita em todo o território Nacional 

Segundo, o Guia de elaboração de projetos de agroindústrias co-
munitárias, de Sandra A. Kitakawa Lima e Jerônimo Villas-Bôas, 
publicado pelo ISPN, em 2018, a Instrução Normativa - IN 5/2017 
simplificou a regulamentação dos estabelecimentos agroin-
dustriais de pequeno porte. Os estabelecimentos de pequeno 
porte são aqueles que:

Pertencem, de forma individual ou coletiva, a agricultores fami-
liares, ou equivalentes, ou a produtores rurais; 

Destinados exclusivamente ao processamento de produtos de 
origem animal; 

Recebe, no máximo, ATÉ 40 TONELADAS DE MEL POR ANO 
para processamento;

Possuem área útil construída não superior a 250 m².
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Outro regulamento que facilita o registro das agroindústrias é 
a Instrução Normativa - IN16/2015 que estabelece normas para 
agroindústrias de pequeno porte que processa produtos de 
origem animal. Os documentos necessários para registro lista-
dos abaixo:

 ▶ Requerimento de registro;

 ▶ Laudo de análise microbiológica da água;

 ▶ Apresentação da inscrição estadual, contrato social ou fir-
ma individual e Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - 
CNPJ, respeitando o que for pertinente à condição de mi-
croempreendedor individual;

 ▶ Croqui das instalações na escala 1:100 que pode ser elabora-
do por profissionais habilitados de órgãos governamentais 
ou privados;

 ▶ Licenciamento ambiental, de acordo com Resolução do 
Conama n° 385/2006;

 ▶ Alvará de licença e funcionamento da prefeitura; 

 ▶ Atestado de saúde dos trabalhadores.

Cabe ressaltar que frequentemente as legislações passam 
por alterações conforme os interesses diversos de vários 
segmentos sociais. É importante acompanhar e incindir 
nas políticas públicas de regulação sanitária e comerciali-
zação dos produtos de origem da agricultura familiar.
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Desafios e  
lições aprendidas

Os principais desafios identificados com as experiências com-
partilhadas referem-se aos seguintes aspectos:

 ▶ Dar continuidade ao processo de fortalecimento da ativida-
de em curso;

 ▶ Inserção dos produtos e subprodutos oriundos do benefi-
ciamento nos mercados institucionais , feiras livres e mer-
cado local;

 ▶ Consolidar a ampliação do conhecimento a partir de capa-
citações e intercâmbios;

 ▶ Garantir a articulação de parcerias para dar continuidade 
às ações implantadas no âmbito dos projetos.

Como lições, os destaques estão voltados às aprendizagens re-
sultantes da experiência da autogestão dos projetos discutidos 

e definidos numa perspectiva coletiva e transparente em todo o 
processo de execução.

Esse jeito de fazer gera credibilidade às organizações comunitá-
rias e fortalece as lideranças e o grupo envolvido nas atividades 
de implantação dos projetos.

O estímulo à participação resultou no envolvimento de diferen-
tes segmentos das comunidades, atraindo jovens, homens e 
mulheres que desejam experimentar uma experiência coletiva 
e sustentável. 

Paiol de arroz: semente estocada e comida na mesa da família
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