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Resumen 

 

Paraná pertenece a la región  sur del Brasil, su litoral está formado por siete municipios Entre las 

actividades económicas más relevantes se encuentran: el turismo, la pesca, la agricultura familiar y la 

actividad portuaria. Es importante destacar que 82,47% de su superficie esta compuesto por Unidades de 

Conservación (UCs) y/o áreas protegidas. Esta región concentra los restos florestales del bioma 

denominado ‘Mata Atlántica’, que es considerado el más bien conservado del país. La riqueza ambiental 

contrasta, con los graves problemas sociales y económicos del medio urbano y rural. Entre las 

actividades relacionadas a la agricultura se destaca la pequeña agroindustria familiar que procesa la 

mandioca/aipim (Manihot sp) en harina de mandioca. Este texto tiene por objetivo presentar los 

resultados del trabajo de pesquisa y extensión realizado con agricultores familiares de la región que 

busca contribuir para el desarrollo territorial rural. Las acciones de pesquisa/extensión son 

multidimensionales, buscan articular las dimensiones: económica, social y ambiental de la actividad 

productiva. Las acciones de pesquisa/extensión se fundamentan en el concepto de Eco-desarrollo, 

discutido por Igancy Sachs. Se concluye que la actividad tiene un gran potencial para contribuir en la 

generación de renta, es ambientalmente sustentable, y culturalmente necesaria. Se observa que el arte de 

hacer harina - pasado de generación en generación -, corre el riesgo de desaparecer si no es 

incentivado. 

Palabras clave: Eco-desarollo, agricultura familiar, sur del Brasil. 

 

 
Abstract 

 

Parana’s coast, South of Brazil, is constituted by seven municipalities. Among its economical activities 

stand out: tourism, fishing, family farming and port activity. This territory detaches 82, 47% from its 

superfaces covered by conservancies or protected areas. In this region, it concentrates the forests 

remainder of Mata Atlântica biome, considering the most conservated in Brazil. However, the 

environmental richness contrasts, on the other hand, with serious social and economic problems in urban 

and rural environment. Among the activities related to agriculture stand out the small familiar 

agribusiness in the process of manioc (Manihot sp) in to manioc flour. The aim of this work consists in 

showing the results of research and extension that contributes for rural territory development next to 

family farmer. The actions of research / extension have a multidimensional character, articulating the 

economic, social and environmental dimension of productive activity. The concept of Eco developing, 

discussed by Igancy Sachs, grounds, theorically, the actions of research/ extension. Therefore, that 

activity has a hard potential to contribute in income generation, is environmentally sustainable, and 

culturally necessary. The art of making flour passed from generation to generation; if it’s not 

encouraged, it runs the risk of disappear.     

Key words: South of Brazil, rural environment, rural development. 
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1. Introdução 

Os vestígios de presença humana no litoral paranaense são encontrados bem antes, dos guaranis, 

europeus, caboclos e quilombolas, nos chamados sambaquis, formados por concheiros que 

datam de aproximadamente 4.000 A.C. Estes viviam em pequenos grupos e eram nômades, 

migrando constantemente em busca de alimento. Até hoje não há evidencias concretas do 

desaparecimento dos sambaquieiros, estes podem ter migrado ou ainda ter-se misturado ao 

tronco tupi-guarani. Os índios guaranis-myba que habitaram o litoral eram denominados pelos 

colonizadores de Carijós. O contato dos colonizadores com os índios não foi amigável, pois os 

colonizadores tinham a intenção de escravizar os nativos (ESTEVES, 2005).  

O litoral do Paraná pertencia a duas capitanias hereditárias: São Vicente, ao norte de 

Paranaguá, e Santana, ao sul. Em 1.531 houve uma bandeira para explorar a Baia de Paranaguá, 

no entanto a instalação definitiva do colonizador ocorreu somente em 1614, com a concessão de 

uma sesmaria na região do Superagui. A colonização se intensificou a partir da descoberta de 

ouro nos rios da Baia de Paranaguá, período conhecido como ciclo do ouro (SCORTEGANA et 

al., 2005). 

A Região da costa paranaense possui uma área física de 6.057 Km
2
 entre o Oceano 

Atlântico e a Serra do Mar, distribuídos em sete municípios (Figura 01), sendo Guaraqueçaba o 

maior, com área de 2.019 Km
2
 e Matinhos o menor, com área de 117 Km

2
. Em termos de 

população, o Litoral possui 245.820 habitantes, sendo Paranaguá o município mais populoso, 

com 133.756 habitantes e Guaraqueçaba o município que apresenta menor contingente 

populacional, 7.733 habitantes (Tabela 1). 

 

Tabela 1 

População e área dos municípios do Litoral paranaense 

Municípios População (2007) Área (Km
2
) 

Antonina 17.583 882 

Guaraqueçaba 7.733 2.019 

Guaratuba 30.565 1.326 

Matinhos 23.357 117 

Morretes 16.198 685 

Paranaguá 133.756 827 

Pontal do Paraná 16.628 201 

Total 245.820 6.057 
Fonte: IBGE – Contagem populacional 2007 e Scortegana (2005, p. 66). 

 

Os sete municípios que compõem o litoral do Paraná, segundo Estades (2003), podem 

ser agrupados em três grupos: os portuários (Paranaguá e Antonina), os rurais (Morretes e 

Guaraqueçaba) e os praiano-turísticos (Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba). As principais 

atividades econômicas associadas aos três grupos, segundo o autor, são: o turismo, a 

agropecuária, a pesca, e o extrativismo vegetal, com ênfase para o palmito. A atividade 
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portuária merece destaque na Região, sendo o Porto de Paranaguá um dos maiores do Brasil e o 

maior exportador de grãos da América do Sul. 

Para Andriguetto Filho e Marchioro (2002) e Raynaut et al. (2002) as heterogeneidades 

ambientais e socioeconômicas da zona costeira paranaense são marcantes e de grande 

complexidade, podendo, resumidamente, serem caracterizadas como: i) uma grande variedade 

de ecossistemas, dos ambientes marinhos aos refúgios vegetacionais de altitude; ii) existência de 

pelo menos 11 atividades agropecuárias ou extrativistas geradoras de renda, além de atividades 

de transformação como agroindústrias caseiras; iii) uma variedade de situações culturais, no 

meio urbano e rural; iv) diferentes situações de acesso aos recursos, condicionadas pela posse da 

terra, capital, complexa legislação ambiental e grau de participação no mercado; e v) forte 

polarização industrial e urbana, com a presença do complexo portuário de Paranaguá e das áreas 

urbano-turísticas da orla sul. 

Figura 1  

Divisão Geográfica do Litoral Paranaense  

 

Fonte: IPARDES (2008). 

 

A complexidade e heterogeneidade apresentada no Litoral dão origem a duas fortes 

contradições: de um lado, o valor da Região como patrimônio natural e para a proteção da 

biodiversidade e, de outro, um quadro de subdesenvolvimento que não corresponde aos 



Memoria del Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo, 2013. 

Simposio de Estudios del Desarrollo. Nuevas rutas hacia el bienestar social, económico y ambiental. 

Sede: Universidad de Santiago de Chile, Chile, del 7 al 10 de enero de 2013. 

 

 

4 

potenciais regionais e ao sucesso de algumas atividades. A região, segundo Andriguetto Filho e 

Marchioro (2002, p. 159), “é marcada por uma série de problemas de gestão do 

desenvolvimento e da conservação, com graves conflitos fundiários, conflitos entre atividades 

econômicas, e entre práticas humanas e de proteção ambiental”. Nesta região se concentram os 

remanescentes florestais do bioma mata atlântica considerados os mais bem conservados do 

Brasil. 

O litoral do Paraná, no ano de 2006, apresentava 82,48% de seu território coberto por 

Unidades de Conservação (UCs) e/ou áreas protegidas. Entre os municípios que o compõem, 

merecem destaque Guaraqueçaba, com 98,76% de seu território coberto por UCs e/ou áreas 

protegidas, Guaratuba com 98,47% e Antonina com 85,32% (Tabela 2). 

 

 
Tabela 2  

Evolução da superfície das UCs ou áreas protegidas no período 1997-2006 e percentual da área dos 

municípios cobertos por UCs no litoral paranaense em 2006 

Município 

UCs 

(1997 - ha) 

UCs 

(2006 - ha) 

Área dos 

Municípios (ha) 

Evolução % das 

Ucs (1997-2006) 

% do município 

coberto por UCs 

Antonina 74.787,50 82.669,57 96.897,71 10,54 85,32 

Guaraqueçaba 209.346,50 213.265,24 215.933,74 1,87 98,76 

Guaratuba 130.949,85 130.663,53 132.688,11 -0,22 98,47 

Matinhos 3.943,19 3.063,13 11.156,37 -22,32 27,46 

Morretes 35.970,05 36.309,81 68.659,42 0,94 52,88 

Paranaguá 42.633,63 37.841,48 66.583,09 -11,24 56,83 

Pontal do PR(1) 2.265,71 2.265,71 21.629,45 0,00 10,48 

Total 499.896,43 506.078,47 613.547,89 1,24 82,48 

Fonte: Denardin et al. (2008, p. 190). 

Nota: (1) – Para Pontal do Paraná a informação é de 1998. 
 

Referente ao número de UCs, até outubro de 2007, o Litoral do Paraná possuía 31 

unidades, sendo 4 federais  e 27 estaduais, destas 23 são consideradas de proteção integral e 4 

de uso sustentável (Quadro 1).   Entre as modalidades de UCs, destacam-se os parques estaduais 

(7) e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) estaduais (13).  

As informações referentes ao número e percentual do território coberto por UCs 

mostram a importância da Região para a preservação da mata atlântica. Mostra, também, o 

potencial que a Região apresenta para o desenvolvimento de atividades relacionadas a serviços, 

no caso o turismo nas modalidades de ecoturismo, turismo de aventura, entre outros. Ao 

contrário do que pensa a população local, a presença de um número significativos de UCs pode 

desencadear um conjunto de atividades econômicas relacionadas a prestação de serviços e não 

atuar como inibidor de atividades geradoras de trabalho e renda. 
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Quadro 1  

Número e área das UCs federais e estaduais que cobrem parcialmente ou totalmente o litoral paranaense 

2007 

Ucs Quantidade Área (ha) 

Percentual em 

relação a área total 

Ucs Federais    

Parque Nacional 1 34.254,00 3,51 

RPPN Federal 1 160.125,64 16,40 

ARIE de Pinheiro e Pinheirinho 1 109,00 0,01 

APA de Guaraqueçaba 1 291.498,00 29,85 

Total 4 485.986,64 49,76 

    

UCs Estaduais - Proteção Integral   

Parque Estadual 7 18.468,54 1,89 

Estação Ecológica 2 3.390,69 0,35 

Parque Florestal 1 118,51 0,01 

RPPN Estadual 13 10.202,05 1,04 

Total 23 32.179,79 3,30 

    

UCs Estaduais - Uso Sustentável   

APA Estadual 2 391.192,01 40,06 

AEIT Marumbi 1 66.732,99 6,83 

Floresta Estadual 1 530,00 0,05 

    

Total 4 458.455,00 46,94 

Total Geral 31 976.621,43 100,00 
Fonte: Denardin et al. (2008, p. 192). 

Nota: APA – Área de Proteção Ambiental; RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural; ARIE – 

Área de Relevante Interesse Ecológico; AEIT – Área Estadual de Interesse Ecológico. 

 

Por fim, o objetivo do presente trabalho consiste em apresentar os resultados de 

pesquisa e extensão que contribuem para o desenvolvimento territorial rural junto aos 

agricultores familiares. As ações de pesquisa/extensão têm caráter multidimensional, 

articulando as dimensões econômica, social e ambiental da atividade produtiva. O conceito de 

Ecodesenvovimento, discutido por Igancy Sachs, fundamenta teoricamente as ações de 

pesquisa/extensão. 

 

2.  Farinheiras Comunitárias no Litoral do Paraná 

O litoral Norte do Paraná, engloba os municípios de Antonina, Guaraqueçaba e Morretes, possui 

sessenta e três farinheiras (63). O litoral Sul, por sua vez, é composto pelos municípios de 

Guaratuba, Matinhos, Paranaguá e Pontal do Paraná, possuindo setenta farinheiras (70). Nestes 

municípios foram identificadas cento e trinta e três (133) farinheiras, as quais estão classificadas 

como ativas, auto-consumo, inativas e comunitárias (Tabela 03).  
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As farinheiras ativas caracterizam-se por serem agroindústrias que produzem farinha 

para o consumo da família, bem como para comercialização. As farinheiras de auto-consumo 

caracterizam-se por serem agroindústrias que produzem farinha para o consumo próprio, 

podendo ser comercializado uma pequena parte, porém em quantidade inexpressiva. As 

farinheiras inativas caracterizam-se por serem agroindústrias que não produzem mais farinha, 

porém ainda existem os equipamentos e as instalações. Em sua maioria, as farinheiras inativas 

estão em propriedades de pessoas idosas que não possuem condições físicas para realizar as 

atividades relacionadas a produção de farinha (farinhar). Por fim, as farinheiras comunitárias 

caracterizam-se por serem agroindústrias que foram construídas através de políticas públicas 

(Paraná doze meses), visando atender a um grupo de famílias. São farinheiras que possuem uma 

boa infra-estrutura física, construídas em alvenaria, e buscavam atender as exigências da 

legislação sanitária em vigor na época. Praticamente todas estas unidades estão desativavas. 

 

Tabela 03 

Situação das farinheiras, quanto ao seu funcionamento, no Litoral do Paraná 

 Municípios Ativas Auto-consumo Inativas Comunitárias   Total 

L
it

o
ra

l 

N
o
rt

e Antonina 8 11 0 0 19 

Guaraqueçaba 10 13 3 4 30 

Morretes 7 3 2 2 14 

L
it

o
ra

l 
S

u
l Guaratuba 17 27 3 1 48 

Matinhos 2 1 0 0 3 

Paranaguá 9 1 6 1 17 

Pontal do Paraná 1 0 1 0 2 

 Total 54 56 15 8 133 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

O município de Guaraqueçaba, entre os municípios do litoral Norte, apresenta o maior 

número de farinheiras. Nas visitas foram mapeadas trinta unidades, principalmente nas 

comunidades da Potinga, Açungui, Tagaçaba, Tagaçaba de Cima e Pedra Chata. Parte do 

município, de difícil acesso, não foi visitado, ou seja, estima-se que existe um número igual ou 

superior de farinheiras ainda desconhecidas. As farinheiras localizadas em locais de difícil 

acesso são, em sua maioria, de auto-consumo, pois a distância dos centros urbanos dificulta a 

comercialização do produto. 

O diagnóstico inicial permitiu a identificação e localização das farinheiras no território 

(Figura 2). Possibilitou, também, identificar alguns problemas que as unidades produtivas 

enfrentam. No entanto, para um melhor conhecimento de suas realidades fez-se necessário uma 

aproximação mais efetiva. Neste processo foram identificadas três comunidades que se 

articulam entorno de farinheiras comunitárias, sendo a comunidade de Riozinho em Guaratuba e 

as comunidades de Açungui e Potinga, em Guaraqueçaba. As três comunidades mencionadas 
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são objeto de ações de extensão e pesquisa desde 2009 por meio do projeto “reestruturação 

produtiva de farinheiras comunitárias no litoral do Paraná” que tem por objetivo realizar ações 

relacionadas a gestão e organização das unidades produtivas. 

A comunidade de Riozinho possui 21 residências com um total de 117 habitantes. Entre 

os entrevistados dezoito produzem farinha de mandioca e consideram a atividade importante 

para o sustento da familia. Entre os agricultores treze possuem sua própria farinheira e cinco 

arrendam a farinheira de parentes. A maior parte da produção de farinha é destinada para a 

comercialização no mercado local (circuitos curtos) e uma pequena parte o consumo próprio. 

No plantio, fazem o uso do trabalho coletivo, mutirões ou guajus. A farinheira comunitária 

encontra-se totalmente reestruturada e apta a receber o selo da Vigilância Sanitária. 

 

Figura 2 

Mapa das farinheiras no litoral do Paraná - 2008. 

 

Fonte: elaborado pelos autores 
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A comunidade de Açungui possui cerca de 168 habitantes, distribuídos em 50 

residências. No momento 15 famílias são beneficiadas com a farinheira comunitária. Os 

moradores dessa comunidade têm sua renda proveniente principalmente do cultivo da banana e 

da mandioca, que é comercializada na forma de farinha ou in natura. A venda da banana não 

fornece renda suficiente para as famílias da comunidade, pois além do baixo preço, a 

comunidade não produz em grande quantidade. Os moradores também cultivam outros produtos 

e criam pequenos animais para o consumo próprio. A farinheira encontra-se reestruturada, 

possui o selo da Vigilância Sanitária, e os agricultores comercializam o produto no mercado 

local. 

A comunidade de Potinga, por sua vez, apresenta um número maior de famílias, em 

torno de 60 habitações. Nesta comunidade 27 famílias estão associadas a farinheira comunitária, 

que encontra-se em fase final de reestruturação, ou seja, faltam ajustes para atender as normas 

da Vigilância Sanitária. Grande parte dos moradores tem sua renda proveniente do cultivo de 

mandioca e principalmente da banana, além de cultivos que auxiliam na subsistência como o 

inhame, batata, entre outros. Na comunidade existem em torno de 15 farinheiras individuais, no 

entanto nenhuma possui o selo da Vigilância Sanitária, ou seja, não podem comercializar em 

mercearias. Neste cenário, a farinheira comunitária é a que possui melhor infra-estrutura e 

rapidamente poderá beneficiar os agricultores associados. 

 

2.1 O Processo de Produção da Farinha 

No litoral paranaense as etapas do processamento para a produção de farinha, após a colheita, 

são: descascamento e lavagem, ralação, prensagem, esfarelamento, torração e embalagem. 

O descascamento pode ser manual ou mecânico. O descascamento manual é realizado 

com facas afiadas, tomando-se os devidos cuidados para que não fique pedaços de cascas sem 

retirar e para que se retirem os pontos pretos existentes na mandioca, fatores esses que tem 

grande relevância, pois influenciam na qualidade do produto final. O descascamento mecânico é 

realizado em cilindros de madeira ou metal. O cilindro é rotacionado por um motor elétrico, que 

faz com que as mandiocas que estão no seu interior sejam descascadas por atrito contra a parede 

do cilindro, que possui ranhuras na parte interna. Nesta fase os resíduos gerado são as cascas e a 

água de lavagem. 

A ralação pode ser mecânica ou manual. A ralação manual da mandioca pode ser feita 

em ralador simples de inox, utilizado nas residências. No litoral paranaense, este processo 

ocorre em algumas farinheiras de auto-consumo. Há também o método de ralação manual feito 

com uma roda que está fixada, através de um eixo, em uma estrutura de madeira. A ralação 

mecânica, por sua vez, é realizada por um motor que rotaciona um cilindro de madeira revestido 
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com aço cheio de ranhuras. Quando a mandioca é atritada contra o cilindro, ocorre a ralação da 

mesma, resultando em uma massa branca que cai em um recipiente (cocho).  

A prensagem, também, pode ser manual ou mecânica. A prensagem manual pode ser 

feita através de prensa de madeira ou metal. Esta prensa possui uma estrutura com formato de 

trave de futebol, de madeira, na qual na sua parte superior é feita uma rosca na madeira 

artesanalmente, a qual vai dar encaixe a um parafuso de madeira de 1,5m aproximadamente, 

denominado “fuso”, também confeccionado a mão; é um sistema de porca de parafuso, porém 

feito artesanalmente em madeira e em tamanho grande. Nesta prensa coloca-se a massa 

proveniente da ralação em sacos com pequenas perfurações (em alguns casos se utiliza o 

“tipiti”, cesto construído com bambu), exercendo pressão sobre os mesmos para a retirada da 

água da massa. Este processo é realizado lentamente, ou seja, vai se apertando o “fuso” aos 

poucos e este exerce pressão sobre a massa e com o passar do tempo a água vai sendo eliminada 

pelas perfurações do saco. Esta água que é liberada da massa é denominada “manipueira” 

também na região como “mandiquera”. Alguns agricultores usam este líquido como adubo, para 

controle de plantas espontâneas (mato) e insetos. A prensagem mecânica tem a mesma lógica de 

funcionamento, porém é feita com uma prensa de metal hidráulica, que faz a prensagem da 

massa com menor esforço humano. 

O esfarelamento consiste em soltar a massa que foi prensada. No esfarelamento manual 

retira-se a massa da prensa, abrem-se os sacos que foram utilizados e despeja-se a massa 

prensada, que está compactada, em um cocho, geralmente de madeira, e com as mãos se faz a 

descompactação da massa. O esfarelamento mecânico também consiste em desagregar a massa 

prensada, porém a massa é colocada em uma estrutura de metal que possui em seu interior 

hastes, que giram e fazem a desagregação da massa. 

A torração, por sua vez, é realizada em forno (linguagem local) ou tacho, alimentado 

por lenha, podendo ser o processo de mexer a massa realizado manualmente ou mecanicamente. 

Este processo consiste basicamente em retirar a água existente no produto e torrar o mesmo. A 

massa proveniente do cocho, que está esfarelada, é colocada em um tacho, com fogo mais alto, 

para realizar a ”vivuia”, como é denominada localmente, esta vivuia consiste em fazer uma pré-

torração. Após, esta massa retorna ao forno com fogo mais baixo, onde é realizada a torração até 

ao ponto ideal do produto. No processo manual, a massa é mexida com pás de madeira, já no 

processo mecânico, a massa é mexida por um agitador de madeira, que gira rente ao forno, 

rotacionado por um motor elétrico.  

Por fim, a embalagem do produto é realizada manualmente. Esta etapa consiste em 

colocar o produto final (farinha) em embalagem plástica transparente de 1 Kg.  Após estes sacos 

de 1 kg são agrupados e colocadas em embalagens maiores, geralmente contendo 20 ou 40 sacos 

de 1 kg.  
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3. Conceito, Dimensões e Características do Ecodesenvolvimento 

Entre o final da década de sessenta e início da década de setenta (1968-1972), segundo 

McCormick (1992), um grupo de pesquisadores (Odum, Ehrlich, Hardin, Commoner) foi 

rotulado de os “profetas do apocalipse” e discutiam temas como poluição, crescimento 

populacional e tecnologia. Ehrlich (1968), por exemplo, advertia que centenas de milhões de 

pessoas enfrentariam a fome nos anos 70 e 80; os limites da capacidade humana de produzir 

alimentos por meios convencionais haviam sido quase alcançados; as tendências de aumentar a 

produção de alimentos causariam deterioração ambiental e reduziriam a capacidade da terra para 

produzir alimentos; o crescimento populacional poderia levar a epidemias e á guerra nuclear e a 

única solução residia numa mudança de atitudes humanas. O conjunto de autores acima citados 

resgatavam os escritos de Malthus (1803) “Essai sur le príncipe de population” (Ensaio sobre o 

princípio da população), que mencionava que a taxa de crescimento populacional era 

exponencial e a de produção de alimentos aritmética. Entre os profetas, segundo McCormick 

(1992) e Leis (1999), Commoner chamava a atenção para a qualidade do crescimento 

econômico e discutia o impacto destrutivo da tecnologia sobre o meio ambiente, referindo-se a 

“tecnologias defeituosas” o uso intensivo de sintéticos, produtos descartáveis, detergentes, 

inseticidas etc., também chamava a atenção para a emissão crescente de poluentes por unidades 

de produção, afirmando que os riscos ambientais mais perigosos eram aqueles que não podiam 

ser vistos. 

Neste período, a discussão das relações homem x natureza se intensificam e o tema 

meio ambiente e desenvolvimento são tidos como contraditórios, inconciliáveis. Esta década 

fornece, segundo McCormick (1992), as bases para o ambientalismo moderno com publicações 

de livros, artigos e conferências importantes como Founex e Estocolmo. 

Segundo McCormick (1992) em abril de 1968 reuniram-se 30 pessoas em Roma para 

discutir os dilemas atuais e futuros do homem surgindo o “Clube de Roma”, intitulado de 

colégio invisível, com a finalidade de promover o entendimento dos componentes variados, mas 

interdependentes – econômicos, políticos, naturais e sociais – que formam o sistema global em 

que vivemos. Cinco temas foram estudados: população, produção agrícola, recursos naturais, 

produção industrial e poluição. Como resultado das atividades do Clube de Roma é publicado o 

livro Limites do Crescimento (MEADOWS et al., 1972), que apresenta o resultado de pesquisas 

que investigaram cinco grandes tendências de interesse global: o ritmo acelerado da 

industrialização; o rápido crescimento demográfico; a desnutrição generalizada; o esgotamento 

dos recursos naturais não-renováveis e a deterioração ambiental. 
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A Conferência de Founex (Suíça, 1971), segundo Sachs (1993), foi um evento 

preparatório para a Conferência de Estocolmo e abordou o tema meio ambiente e 

desenvolvimento. O Relatório de Founex, conforme Sachs (1993, p. 11), identificou os 

principais tópicos da problemática ambiental e “traçou um caminho intermediário e eqüidistante 

entre as posições extremas de malthusianos e cornucopianos”. No entanto, o evento mais 

importante da década de setenta foi a Conferência de Estocolmo (1972 - Suécia) - Conferência 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, que tinha como preocupação a temática 

meio ambiente e qualidade de vida humana. O resultados da Conferência foram redigidos em 

uma declaração com 26 princípios, em 5 grupos, quais sejam:  

 

1 – Os recursos naturais deveriam ser resguardados e conservados, a capacidade da terra 

de produzir recursos renováveis deveria ser mantida e os recursos não renováveis 

deveriam ser compartilhados; 

2 – O desenvolvimento e a preocupação ambiental deveriam andar juntos e deveria ser 

dada toda assistência e incentivo aos países menos desenvolvidos no sentido de 

promover uma administração ambiental racional; 

3 – Cada país deveria estabelecer seus próprios padrões de administração ambiental e 

explorar recursos como desejasse, mas não deveria colocar em perigo outros países. 

Deveria existir cooperação internacional voltada para o melhoramento ambiental; 

4 – A poluição não deveria exceder a capacidade do meio ambiente de se recuperar e a 

poluição dos mares deveria ser evitada; 

5 – Ciência, tecnologia, educação e pesquisa deveriam ser utilizadas para promover a 

proteção ambiental (McCORMICK, 1992, p. 25). 

 

Como resultado tem-se o que McCormick (1992) denomina de compromisso de 

Estocolmo, bem como é criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA 

– 1972). Neste ambiente profícuo de discussões em relação a temática meio ambiente e 

desenvolvimento surge, segundo Leis (1999), o conceito de Ecodesenvolvimento, proposto 

inicialmente por Maurice Strong (Secretário-Geral da Conferência de Estocolmo e primeiro 

Diretor-Geral do PNUMA),  em 1973.  

Entre os autores que abordam conceitualmente o ecodesenvolvimento, bem como 

buscam sua operacionalização, Ignacy Sachs merece destaque. Para Sachs (1986, p.18) o 

ecodesenvolvimento é “um estilo de desenvolvimento que, em cada ecorregião, insiste nas 

soluções específicas de seus problemas particulares, levando em conta os dados ecológicos da 

mesma forma que os culturais, as necessidades imediatas como também aquelas de longo 

prazo”. Conforme o autor, o ecodesenvolvimento é um estilo de desenvolvimento pensado, num 
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primeiro momento, para as regiões rurais, no entanto, também pode ser utilizado para pensar o 

urbano. 

Ecodesenvolvimento, segundo Vieira (2009, p. 27), é um conceito sistêmico e 

apresenta-se como “uma crítica radical da ideologia economicista subjacente a suposta 

civilização industrial-tecnológica”. Na concepção de Sachs (2007a) o ecodesenvolvimento deve 

valer-se de estratégias que busquem o melhor uso possível dos recursos específicos de cada 

ecossistema com o intuitode satisfazer as necessidades básicas das populações interessadas. 

Portanto, o ecodesenvolvimento é um desenvolvimento que leva em consideração as 

potencialidades locais, ou seja, é um desenvolvimento endógeno. 

O conceito de ecodesenvolvimento proposto por Sachs, segundo Vieira (2007), designa: 

 

[...] um novo estilo de desenvolvimento e um novo enfoque (paticipativo) de planejamento e 

gestão, norteado por um conjunto interdependente de postulados éticos, a saber: atendimento de 

necessidades humanas fundamentais (materiais e intangíveis), promoção da auto-confiança (self-

reliance) das populações envolvidas e cultivo da prudência ecológica (VIEIRA, 2007, p. 12). 

 

Segundo Leis (1999, p. 146), o ecodesenvolvimento não deve considerar somente os 

aspectos ambientais para definir um verdadeiro desenvolvimento, outros aspectos como “[...] a 

satisfação das necessidades humanas básicas, a solidariedade com as gerações futuras, a 

participação da população envolvida e o respeito às culturas nativas”, devem ser levados em 

consideração. 

Intrínseco ao conceito esta a noção de independência das comunidades que, 

coletivamente, devem buscar a solução de seus problemas, utilizando os recursos disponíveis no 

território. Logo, o ecodesenvolvimento:  

 

“[...] tenta reagir à moda predominante das soluções pretensamente universalistas e das formulas 

generalizadas. Em vez de atribuir um espaço excessivo a ajuda externa, dá um voto de confiança 

à capacidade das sociedades humanas de identificar os seus problemas e de lhes dar soluções 

originais, ainda que se inspirando em experiências alheias” (SACHS, 1986, p. 18). 

 

Nesta perspectiva Vieira (2009) menciona que se faz necessário romper com a tendência 

de imitação, pelos países do Sul, dos modelos dominantes dos países industrializados do Norte. 

Menciona, também, que se faz necessário pensar sistemas alternativos de planejamento e gestão 

que possibilitariam gerar estratégias de desenvolvimento, ou estilos de desenvolvimento, mais 

endógenas, participativas, ecologicamente prudentes e que respeitem as especificidades locais e 

regionais. 

Conforme Sachs (1986), o ecodesenvolvimento apresenta um conjunto de características 

(Quadro 2), que devem ser consideradas ao se propor ações (estratégias) que visam o 
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desenvolvimento. No entanto, propor uma alternativa (atividade produtiva) que consiga 

abranger simultaneamente as oito características não é tarefa fácil. 

Quadro 2  

Características do ecodesenvolvimento 

 
                       Fonte: Sachs (1986, p. 15-17). 

  

A partir do conceito de ecodesenvolvimento e suas características, Sachs (1993) 

menciona que todo o esforço de planejamento do desenvolvimento precisa levar em conta  as 

cinco dimensões de sustentabilidade (Quadro 3). 

 Quadro 3 

 Dimensões do ecodesenvolvimento 

 
                          Fonte: Sachs (1993, p. 25-27; 2007, p. 298-99) 

a) Sustentabilidade Social – entendida como a consolidação de um processo de 

desenvolvimento baseado em outro tipo de crescimento e orientado por outra visão 

do que é a boa sociedade. 

b) Sustentabilidade Econômica – possibilitada por uma alocação e gestão mais 

eficientes dos recursos e por um fluxo regular do investimento público e privado. [...] 

A eficiência econômica deve ser avaliada mais em termos macrossociais do que 

apenas por critérios de lucratividade microempresarial. 

c) Sustentabilidade Ecológica – que pode ser incrementada pelo uso das 

seguintes alavancas: aumento da capacidade de carga da espaçonave Terra [...] 

limitação do consumo de combustíveis sólidos [...] redução do volume de resíduos e 

de poluição [...] autolimitação do consumo material pelos países ricos 

(...)intensificação da pesquisa de tecnologias limpas [...] definição das regras para 

uma adequada proteção ambiental [...]. 

d) Sustentabilidade Espacial – voltada a uma configuração rural – urbana mais 

equilibrada e a uma melhor distribuição territorial de assentamentos humanos e 

atividades econômicas [...]. 

e) Sustentabilidade Cultural – em busca das raízes endógenas dos modelos de 

modernização e dos sistemas rurais integrados de produção, privilegiando processos 

de mudança no seio da continuidade cultural e traduzindo o conceito normativo de 

ecodesenvolvimento em uma pluralidade de soluções particulares, que respeitem as 

especificidades de cada  ecossistema, de cada cultura e cada local.  

1 – Em cada ecorregião, o esforço se concentra na valorização de seus recursos 

específicos [...]. 

2 – Por ser o homem o recurso mais precioso, o ecodesenvolvimento deverá, antes de 

tudo, contribuir para a sua realização. 

3 – A identificação, a exploração e a gestão dos recursos naturais se fazem dentro de 

uma perspectiva de solidariedade diacrônica com as gerações futuras [...]. 

4 – Os impactos negativos das atividades humanas sobre o ambiente podem ser 

reduzidos mediante recurso a procedimentos e formas de organização da produção, que 

permitam o aproveitamento de todas as complementariedades e a utilização das 

quebras para fins produtivos. 

5 – Nas regiões tropicais e subtropicais, em particular, mas também em todas as 

demais regiões, o ecodesenvolvimento aposta na capacidade natural da região para a 

fotossíntese sob todas as suas formas. 

6 – O ecodesenvolvimento implica em um estilo tecnológico particular, uma vez que, 

na maioria dos casos, as diretivas acima não se podem aplicar sem o desenvolvimento 

de técnicas apropriadas. 

7- O quadro institucional para o ecodesencolvimento não poderia ser definido de uma 

vez por todas, sem se considerar a especificidade de cada caso. 

8 – Uma educação preparatória é complemento necessário das estruturas participativas 

de planejamento e de gestão. 
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Portanto, propor ações pró-desenvolvimento, respaldadas pelo conceito de 

ecodesenvolvimento, devem respeitar as cinco dimensões de sustentabilidade apresentadas por 

Sachs. Além disso, como mencionado anteriormente, tais propostas devem, também, estar 

coerentes com as oito características do ecodesenvolvimento. 

 

4. Farinheiras Comunitárias: Dialogo com as Dimensões e Características do 

Ecodesenovlimento 

Neste momento da apresentação passa-se a realizar um dialogo entre as dimensões e 

características do ecodesenvolvimento com a agroindustrialização da farinha de mandioca nas 

farinheiras comunitárias do litoral do Paraná. 

 

4.1 Dimensão Social (cultural) 

A organização dos agricultores em torno das farinheiras comunitárias lhes permitem dialogar 

com maior freqüência e trocar informações, troca de saberes, sobre suas atividades produtivas. 

Para que seja possível o uso coletivo da farinheira, os agricultores devem se organizar para 

gerenciar, auto-gestionar, a unidade produtiva: organizar escalas de uso, definir a forma de 

manutenção dos equipamentos, taxa de contribuição financeira etc., ou seja, devem elaborar 

coletivamente um termo de uso da unidade produtiva. Permite, também, segundo Sachs (2007), 

a produção de meios de subsistência decentes para as famílias que produzem na farinheira 

comunitária e, sendo um empreendimento coletivo, possibilita maior equidade na distribuição 

de renda. 

Na produção de farinha com freqüência as famílias se ajudam, em mutirões (ou guajus – 

expressão local), ou seja, é um espaço para confraternização/socialização e retomada do 

trabalho coletivo. Além disso, é uma atividade na qual a mulher esta presente, raramente se 

observa a produção de farinha sem a sua participação. 

Fazer farinha, portanto, representa a continuidade de uma atividade que os jovens não 

estão dispostos a seguir. Nestas comunidades se observa que quem produz farinha são pessoas 

idosas, muitas vezes aposentados. Portanto, a atividade representa a manutenção e o resgate de 

uma cultura local, um saber fazer, expressa na arte de fazer farinha, farinhar. Representa, 

segundo Sachs (2007), mudança em meio a continuidade, ou seja, observa-se um equilíbrio 

entre o respeito a tradição e a inovação. 
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} 

4.2 Dimensão Ambiental (espacial) 

A agroindustrialização em farinheiras comunitárias evita, por exemplo, que cada agricultor 

construa sua unidade individualmente, reduzindo, assim, o uso de materiais de construção e a 

compra de um conjunto de equipamentos (prensas, forno, ralador, descascador etc.). Uma 

unidade de produção comunitária reduz, significativamente, o investimento individual e tal 

recurso pode ser usado, por exemplo, para a melhoria das moradias dos agricultores. Por outro 

lado, a produção conjunta, em associação, facilita reunir os agricultores para o repasse de 

informações sobre práticas mais eficientes no uso e destino dos dejetos oriundos dos processos 

produtivos, seja por ação de órgãos extensionistas de assistência técnica rural ou pela própria 

universidade. 

Nas unidades produtivas os dejetos gerados são as cascas, água de lavagem e 

mandiquera (líquido extraído na prensagem da mandioca). As cascas são levadas pelos 

agricultores para que retornem ao solo diretamente e alguns as utilizam em composteiras. A 

água de lavagem (água utilizada para lavar a mandioca quando a mesma é descascada) retorna 

ao meio ambiente. O resíduo mais impactante do processo produtivo é a mandiquera. O destino 

dado a este produto cabe a cada agricultor e os usos são diversos: inseticida natural (combate de 

formigas, broca da bananeira, etc) e herbicida (usado para o controle de ervas daninhas. Existem 

outras possibilidades de uso na alimentação, produção de sabão etc., no entanto os agricultores 

ainda não o fazem por desconhecerem tais alternativas. A lenha utilizada nos fornos, segundo os 

agricultores, é retirada das matas, são árvores e galhos secos, ou seja, não se pratica a derrubada 

da floresta.  

A atividade, portanto, segundo Sachs (1993) contribui para a redução do êxodo, 

evitando, assim, a concentração urbana e seus respectivos impactos sociais e ambientais. Além 

disso, observa-se uma preocupação dos agricultores com a geração e destino dos resíduos. 

 

4.3 Dimensão Econômica 

Em determinadas atividades produtivas o econômico, muitas vezes, é determinante. No caso das 

casas de farinha comunitárias a atividade pode ser a principal fonte de renda ou ser um 

complemento a esta, ou seja, segue o princípio da diversificação da produção que garante 

estabilidade financeira para a agricultura familiar. No entanto, muitos agricultores produzem 

para o auto-consumo e a farinha de mandioca contribui para a segurança alimentar das famílias, 

o que se traduz em renda, uma vez que reduz o gasto familiar com a aquisição de alimentos. 

A possibilidade de renda pode aumentar, por exemplo, com estratégias de 

comercialização como a rotulagem e a obtenção de selos (produto orgânico), que possibilita o 
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acesso a mercados mais organizados, valorizando ainda mais o produto da comunidade. Fator 

decisivo para uma melhor remuneração é obtenção do selo da Vigilância Sanitária para as 

farinheiras comunitárias em função de sua boa infra-estrutura.  

Por fim, segundo Sachs (2007), a rentabilidade da atividade não deve ser avaliada em 

termos microeconômicos, de caráter empresarial, e sim por critérios macrossociais. Isso ressalta 

a importância da atividade como complemento de renda, segurança alimentar, gerenciamento 

mais eficiente dos recursos utilizados, principalmente, a estrutura física. Diante disso, o 

econômico não pode ser determinante para avaliar a importância desta atividade para as 

famílias. Cabe ressaltar também que agroindustrialização, ao agregar valor ao produto in natura, 

pode estimular o ingresso e a permanência de jovens no meio rural. 

 

4.4 Características do Ecodesenovlimento 

O desafio de articular as oito características do ecodesenvolvimento, apresentadas por Sachs 

(Quadro 2), com a atividade produtiva de agroindustrialização em farinheiras comunitárias 

fornece elementos que contribuem para concluir sobre a sustentabilidade ou não desta atividade 

(Figura 03). 

A manutenção e o incentivo desta atividade possibilita valorizar os recursos específicos 

do território, no caso, a arte de farinhar, que é transmitida entre as gerações.  O conjunto de 

ações articuladas em torno das práticas agroecológicas/gestão de resíduos (ecotécnicas) 

evidencia a solidariedade diacrônica entre as gerações. Tais ações possibilitam a organização da 

produção a partir de uma racionalidade no uso dos recursos naturais, que permite o 

aproveitamento de todas as complementariedades e a utilização das quebras para fins 

produtivos, por exemplo, a troca de saberes em relação do uso dos resíduos oriundos do 

processo de agroindustrialização. No caso, como exemplo, pode-se citar o uso da mandiquera 

pelos agricultores. 

Figura 3 

Articulação entre a atividade produtiva e as dimensões e características do ecodesenvolvimento. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Dimensão Social 

 

Características do 

Ecodesenvolviment

o 

 

Dimensão 

Ambiental 

 

Dimensão 

Econômica 

 
Farinheiras 

Comunitárias 

 



Memoria del Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo, 2013. 

Simposio de Estudios del Desarrollo. Nuevas rutas hacia el bienestar social, económico y ambiental. 

Sede: Universidad de Santiago de Chile, Chile, del 7 al 10 de enero de 2013. 

 

 

17 

 

Se aposta, portanto, na capacidade natural da região, bioma mata atlântica, em 

possibilitar condições para o cultivo da mandioca. Além disso, seu cultivo, práticas e processo, 

seguem um estilo tecnológico particular, principalmente na construção e adaptação dos 

equipamentos utilizados. As comunidades pesquisadas possuem especificidades institucionais 

que devem, necessariamente, serem respeitadas. No entanto, isso não inviabiliza atividades que 

visam evidenciar e fortalecer a organização social na e entre as comunidades. Por fim, a 

continuidade e o incentivo a esta atividade possibilitam contribuir para a realização plena do ser 

humano, como menciona Sachs (2007), busca-se o desenvolvimento integral. Portanto, a 

organização dos agricultores em torno das farinheiras comunitárias estimula a participação, o 

planejamento e a auto-gestão, e necessita, constantemente, de uma educação preparatória. 

 

5. Considerações Finais 

A atividade dos agricultores familiares junto às farinheiras comunitárias valoriza os 

recursos específicos do território, no caso, a arte de farinhar, que é transmitida entre as gerações. 

O conjunto de ações articuladas em torno das práticas agroecológicas/gestão de resíduos 

evidencia a solidariedade diacrônica entre as gerações. Tais ações de organização da produção a 

partir de uma racionalidade no uso dos recursos naturais permite o aproveitamento de todas as 

complementariedades e a utilização das quebras para fins produtivos, por exemplo, a troca de 

saberes em relação do uso dos resíduos oriundos do processo de agroindustrialização. Tal 

conhecimento tradicional ameniza o conflito, iminente na Região, entre atividades produtivas e 

órgãos ambientais. 

Analisar a atividade a partir das dimensões e características do ecodesenvolvimento, 

apresentadas por Sachs, permite evidenciar sua importância para as comunidades rurais, no 

entanto traz dificuldades pelo fato das dimensões se complementarem, se imbricarem, sendo 

difícil separar o econômico, do social e do ambiental. Permite concluir, portanto, que se trata de 

uma atividade ecologicamente prudente, economicamente viável e socialmente justa. 
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