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FLUXOGRAMA DO PROCESSO
Implementação da Casa de Beneficiamento Agroecológica - AGROINDUSTRIA 

 

Realizar oficinas para 
desenvolvimento de produtos 

Adequar a casa de beneficiamento à
produção

Padronizar a produção

Planejar a produção dos agroecológicos

sim

não

INÍCIO

FIM

Criar estratégias inovadoras de 
vendas

Diagnosticar produção de alimentos da 
sociobiodiversidade local

A produção 
é suficiente?



Realizou-se visita aos quintais produtivos
agroecológicos das mulheres cooperadas e, com
assistência de nutricionista, identificou-se
alimentos potencialmente viáveis para o
beneficiamento.

Os quintais produtivos tiveram um papel
fundamental para o desenvolvimento do projeto,
pois são espaços de grande diversidade, de
acesso fácil e cômodo, o qual se cultivam ou se
mantêm múltiplas espécies.

ATIVIDADE 1 - DIAGNOSTICAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DA 
SOCIOBIODIVERSIDADE



ATIVIDADE 2. PLANEJAR A PRODUÇÃO DOS AGROECOLÓGICOS

Para o planejamento foi considerada a
sociobiodiversidade local e as práticas
tradicionalmente utilizadas pelas mulheres.

O trabalho foi realizado por uma equipe
multiprofissional: mulheres cooperadas,
agricultores, agrônomo e nutricionista.



ATIVIDADE 3. REALIZAR OFICINAS PARA DESENVOLVIMENTO DE 
PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS

As receitas tradicionais foram
aprimoradas ao padrão da legislação, a busca do
mercado, visando a redução ou ausência de
gordura trans, farinhas refinadas, sal e açúcar,
ou seja, promovendo a alimentação adequada e
saudável..



ATIVIDADE 4. ADEQUAR A CASA DE BENEFICIAMENTO À
PRODUÇÃO

Para a reforma da Casa de
Beneficiamento foi observada a
legislação sanitária e a promoção do
desenvolvimento sustentável.



ATIVIDADE 5. PADRONIZAR A PRODUÇÃO

As mulheres também pensam no uso
responsável das embalagens. Elas dão desconto
aos clientes, quando retornam as embalagens
recicláveis.

Tipo Produtos
Geleias extra (65% de

polpa da fruta em média)

Abacaxi com pimenta, manga com maracujá

Doce Banana com biomassa de banana verde, goiaba em calda, goiabada cascão

cremosa, abacaxi em calda

Pães Macaxeira, batata doce, inhame, batata doce roxa, todos com multigrãos e

macaxeira, batata doce, inhame, todos com ervas

Bolos Macaxeira, batata doce, massa puba, banana com e sem canela, massa puba

com cenoura e abacaxi, macaxeira caramelizado, bolo de leite

Biscoito Batata doce, broas de milho com goiabada

Salgados Empada e Pastel de batata doce, macaxeira, inhame (70% de raízes) – com

recheio de galinha e carne seca.

Caldos Caldo de cenoura e galinha

Quadro - Produtos comercializados pelas mulheres cooperadas.



ATIVIDADE 6. CRIAR ESTRATÉGIAS INOVADORAS DE VENDAS

Participação em feiras
agroecológicas, participação em eventos,
vendas ao governo municipal, estadual e
federal.


