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Em diversos países da Europa, 
principalmente na Alemanha, 
uma palavra de apenas três letras 
vem ganhando cada vez mais 
espaço no mercado de alimen-
tos: BIO. Lojas especializadas 
na venda de alimentos orgâni-
cos são constantemente abertas. 
Além disso, grandes redes de 
supermercados, e até mesmo 
pequenas mercearias, vêm 
aderindo à exigência do consu-
midor por produtos elaborados 
sem agrotóxicos e respeitando a 
biodiversidade. Aqui, no Brasil, 
essa tendência ganha um novo 
elemento, que valoriza ainda 
mais esse tipo de produção: o 
saber tradicional. Iniciativas 
produtivas de pequenas comu-
nidades agroecológicas do País 
se estruturam para ocupar essa 
fatia do mercado.

Produtos provenientes de asso-
ciações e cooperativas de agri-
cultores familiares ou de comu-
nidades tradicionais começam 
a ocupar prateleiras dos merca-
dos com uma nova qualidade e 
roupagem. Geleias e doces produzidos cuida-
dosamente por mãos que guardam segredos 
centenários, que preservam a natureza e as 
tradições da culinária regional, chegam ao 
mercado com embalagens bem elaboradas, 
informações nutricionais de acordo com a 
legislação e uma identidade visual bem defi-
nida, seguindo uma estratégia de marketing 
e comercialização específica. Esta é uma reali-
dade nova, mas concreta, por exemplo, para os 
integrantes da Associação Comunitária Rural 

Produtos bio
A biodiversidade e o saber popular preservados 
por comunidades tradicionais
 

responsabil idade social

Por Coordenadoria Ecumênica de Serviço – CESE

Grupo da Associação Comfuturo – Heliópolis /BA

do Tabuleiro de Paus Altos e Adjacências 
(Ascortapa), que fica em Antônio Cardoso, 
cidade do interior da Bahia. Paus Altos é 
uma comunidade quilombola organizada em 
forma de associação comunitária desde 2002, 
formada por 62 famílias associadas. São eles 
os responsáveis pela criação da “7 Damas”, 
marca do grupo de mulheres que produz 
doces, compotas, licores e geleias, utilizan-
do frutas coletadas na própria comunidade e 
que tem como carro-chefe o doce de umbu.

Embalagem do doce 7 Damas produzido pela Associação 
Comunitária Rural do Tabuleiro de Paus Altos 
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Por intermédio de apoio do Programa de 
Produção Comunitária e Renda da CESE 
(www.cese.org.br/producaocomunitaria/) 
– uma organização não governamental que 
há 37 anos atua para o fortalecimento dos 
movimentos populares no Brasil –, associa-
ções como a de Paus Altos recebem capaci-
tação e treinamento em diversas áreas, como 
qualidade dos produtos, gestão, comerciali-
zação, comunicação e marketing. Também 
recebem apoio para adquirir equipamentos 
– sempre com contrapartida dos grupos, que 
participam investindo recursos próprios, 
como uma forma de garantir a sustentabili-
dade da produção. “Além de contribuir para 

o desenvolvimento das comunidades e de 
suas iniciativas, nossa intenção é proporcio-
nar a elas as condições para que seus produ-
tos estejam na prateleira em pé de igualdade 
com os demais”, afirma o coordenador do 
programa e assessor de projetos da CESE, 
Augusto Santiago.

A Perini apoia 
esta causa

“Dessa forma, o consumidor comum pode 
fazer o teste do produto sem o ‘pré-conceito’ 
inicial que teria se encontrasse embalagens 
não sofisticadas. E se esse consumidor for 
uma pessoa consciente, preocupada com a 
natureza e com o desenvolvimento social, 
ou ainda um gourmet criativo, tenho certe-
za de que os produtos das comunidades vão 
sair ganhando em relação aos industriais”, 
complementa Augusto. Ele chama a aten-
ção para a tendência da culinária internacio-
nal, na qual importantes chefs tornaram-se 
conhecidos por se inspirarem nas culturas 
tradicionais. “Quem sabe, dessa maneira, 
aos poucos, as geleias de cereja e framboesa, 
ambas frutas importadas, possam começar a 
perder lugar para as de umbu e tantas outras, 

típicas do nosso Estado?”, diz.
Se seguirmos a tendência inter-

nacional do consumo consciente 
e dos grandes gourmets, que se 
tornaram conhecidos por misturar 
frutas típicas a pratos tradicionais, 
em breve, o doce de umbu das 7 
Damas da Associação Comunitária 
de Paus Altos, o óleo e os doces de 
licuri da Associação Regional da 
Escola Família Agrícola do Sertão, 
de Monte Santo, e os biscoi-
tos Tianinha da Associação de 
Pequenos Produtores e Moradores 
da Fazenda Várzea Comprida, de 
Queimadas, entre tantos outros, 
poderão ser saboreados por um 
número maior de consumidores, 

satisfazendo ainda um outro sentido caro ao 
ser humano, além do paladar: o da preser-
vação – tanto da biodiversidade quanto das 
culturas tradicionais.

Produção de tapioca – Comunidade Tabuleiro dos Paus Altos

Fruta da palmeira licuri
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