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“Socio-biodiversity, Family Farming and Business Partnership” 

Protection and valorization of biodiversity  
and natural resources: Find it Here!

Social justice in the countryside: Promote it Here!
Outstanding quality products: Find them Here!
Family Farming partnerships with companies:  

Get to know them Here!

The IV Caatinga Cerrado Exhibition in 2009 brings several 
good reasons for you to find out about and invest on two of the 

richest biomes in natural resources on Earth. The Caatinga and the 
Cerrado are the home of various peoples, traditional communities, 

and family farmers – true custodians of the biodiversity, responsible 
for most of the production of food in Brazil. 

A IV Edição da Sala Caatinga Cerrado em 2009 traz 
bons motivos para você conhecer e investir em dois dos 

biomas mais ricos em recursos naturais do planeta. 
A Caatinga e o Cerrado possuem uma forte presença de 

povos, comunidades tradicionais e agricultores familiares, 
verdadeiros guardiães da biodiversidade e os maiores 
responsáveis pela produção de alimentos no Brasil.

Proteção e valorização da biodiversidade 
e dos recursos naturais: Aqui tem!

Justiça social no campo: Aqui você pode promover conosco!

Produtos diferenciados e de qualidade: Aqui você encontra!

Parcerias da Agricultura Familiar com 
empresas: Aqui você pode conhecer!
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Catálogo da Sala Caatinga Cerrado 2009

- Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA): www.mda.gov.br

- Ministério do Meio Ambiente (MMA): www.mma.gov.br 

- Ministério da Integração Nacional (MI): www.integracao.gov.br 

- Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco 

e do Parnaíba (Codevasf): www.codevasf.gov.br 

- Agência Alemã de Cooperação Técnica (GTZ): www.gtz.de/brasil 

- Fundação Konrad Adenauer (KAS): www.agroecologia.inf.br 

- Serviço Alemão de Cooperação Técnica  

e Social (DED): www.dedbrasil.org.br 

- Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN): www.ispn.org.br 

- Assessoria e Gestão em Estudos da Natureza, Desenvolvimento 

Humano e Agroecologia (Agendha): www.agendha.org.br 

SãO PROmOTORES DESSA INICIATIVA: 
SuPPort For thiS initiAtivE iS ProvidEd By:



AGRICulTuRA FAmIlIAR E 
SuSTENTABIlIDADE
De acordo com o Censo Agropecuário de 2009, a Agricultura 
Familiar responde por 84,4% dos estabelecimentos rurais no país 
e, apesar de ocupar apenas 24% da área total, produz quase o dobro 
do valor bruto da produção por hectare e emprega 9 vezes mais mão 
de obra do que a agricultura empresarial. A Agricultura Familiar é 
responsável por mais de 70% do alimento consumido pelos brasileiros!

Em relação à produção orgânica, a Agricultura Familiar corresponde 
a 80% dos mais de 20 mil produtores orgânicos brasileiros e 
apresenta grande potencial para crescer de forma sustentável. A 
Sala Caatinga Cerrado contribui ativamente para que as famílias 
produtoras continuem se profissionalizando e se desenvolvendo.

NOVIDADES DA IV EDIçãO
A IV Edição da Sala Caatinga Cerrado na ExpoSustentat América 
Latina 2009 traz inovações para apresentar as oportunidades de 
negócios dos produtos da sociobiodiversidade desses dois biomas. 

Dentre as novidades, destacam-se: 

A presença de representantes de empresas – a ABIS (Associação 1. 
Brasileira das Indústrias de Sorvete) e a Atrium Ind Com 

Imp Exp Prod Alim Ltda vão apresentar as experiências e 

as vantagens para as empresas que desenvolvem parcerias 

com empreendimentos da Agricultura Familiar;

A participação das redes de comercialização 2. 
Bodega da Caatinga e Central do Cerrado;

A “Ilha do Babaçu” – um espaço reservado para promover a cadeia 3. 
produtiva desse fruto típico da sociobiodiversidade brasileira.

 
O Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da 
Sociobiodiversidade é um dos destaques. Na primeira fase 
do Plano, a cadeia produtiva do Babaçu (Orbignya phalerata) 
foi priorizada juntamente com a da castanha do Brasil. 

FAmIly FARmING AND  
SuSTAINABIlITy 
According to the 2009 Agricultural Census, Family Farming 
represents 84,4% of the rural settings in the country and, in spite 
of occupying just 24% of the total area, they produce almost twice 
the gross value of the production per hectare and employ 9 times 
as many people as the agriculture business. Family Farming is 
responsible for more than 70% of the food consumed by Brazilians! 

As far as the organic production, Family Farming accounts 
for 80% of over 20 thousand Brazilian organic producers 
and offers them a great potential to grow sustainably. The 
Caatinga Cerrado Exhibition actively contributes for farming 
families to continue professionalizing and developing.

NEwS FROm THE FOuRTH EXHIBITION
The IV Caatinga Cerrado Exhibition held at the 
ExpoSustentat - Latin America 2009 brings innovations 
that show the business opportunities of the products 
from the socio-biodiversity of these two biomes.

Among these innovations, we can highlight: 

The company spokespersons of ABIS (Brazilian Association of Ice 1. 
Cream Industries) and Atrium Ind Com Imp Exp Prod Alim Ltda 

will share their experiences and present the advantages to companies 

that invest on partnerships with family farming businesses, 

The participation of the sales networks, Bodega 2. 
da Caatinga and Central do Cerrado,

The “Babassu Island “ - a space reserved for promoting the productive 3. 
chain of this typical fruit of the Brazilian Socio-biodiversity.

 
The National Plan for the Promotion of the Chains of 
Products of the socio-biodiversity is another highlight. In 
the first phase of the Plan, the Babassu (Orbignya phalerata) 
chain was prioritized along with the Brazil nuts chain. 



Juntas, essas cadeias de importância socioeconômica geram 
negócios em torno de R$ 160 milhões ao ano e envolvem cerca 
de 500 mil famílias. O babaçu é encontrado no Maranhão, 
Piauí, Tocantins, Bahia, Ceará, Pará, Goiás e Mato Grosso.

BIOmAS CAATINGA CERRADO
Os biomas cobrem •	 35% do território nacional

São dois dos biomas mais ricos do mundo em termos de biodiversidade•	
Guardam rios e nascentes importantes, com •	
destaque para o Parnaíba e o São Francisco 

Abrigam •	 40% da agricultura familiar brasileira

Grande diversidade sociocultural e produtiva•	

INICIATIVA CAATINGA CERRADO
Rede de articulação permanente e em constante crescimento•	
Composta por: •	 20 redes, 200 empreendimentos, 25 mil famílias

Atuação: •	 14 Estados brasileiros

Parceria e apoio do Governo Federal, da Cooperação Alemã e de ONGs•	

Temos a satisfação de apresentar 24 coexpositores de 13 Estados 
do Brasil, representando o trabalho de cerca de 20.000 famílias 
e oferecendo produtos como: artesanato de sisal, couro, algodão 
e fibras naturais; castanha de caju e baru; frutas nativas e 
tropicais; babaçu, pequi, licuri e derivados; mel e derivados; 
café; gergelim; cosméticos e derivados de coco macaúba.  

Todos comprometidos com o desenvolvimento sustentável 
e com uma coisa em comum: a marca da coragem e da 
competência do povo brasileiro. 

Visite nosso site e acompanhe o desenvolvimento do que 
estamos cultivando: www.caatingacerrado.com.br

SALA CAATINGA CERRADO 
SBN - Quadra 1 - Ed. Palácio do Desenvolvimento - Sala 610 - CEP 70.057-900      
Brasília/DF  TEL  +55 (61) 2020 0935  /  FAX  +55 (61) 2020 0019  
maria.antonia@mda.gov.br  www.caatingacerrado.com.br

Together, these chains have a great socio-economic importance, 
generating businesses of around R$160 million a year, and involving 
about 500 thousand families. Babassu is found in Maranhão, Piauí, 
Tocantins, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Goiás and Mato Grosso.

THE CAATINGA CERRADO BIOmES
The biomes cover •	 35% of the country’s territory

They are two of the world’s richest biomes in biodiversity•	
They protect rivers and important water springs, •	
especially the Parnaíba and São Francisco

They house •	 40% of the Brazilian family farming

They offer great socio-cultural and productive diversity•	

THE CAATINGA CERRADO INITIATIVE
Permanent and growing relationship network •	
Composed of: •	 20 networks, 200 enterprises, 25 thousand families

Operates in: •	 14 Brazilian states

Partnership and support of the Federal Government, the German •	
Cooperation and several NGOs 

We are pleased to present 24 co-exhibitors from 13 Brazilian 
states, representing the work of about 20,000 families and 
offering products such as sisal, leather, cotton, and natural fibers 
handicrafts; cashew and baru nuts; native and tropical fruits; 
babassu, pequi, licuri and their products; honey and honey products; 
coffee; sesame; cosmetics, and the acrocomia coconut products.

All of us are committed to the sustainable development 
and have one thing in common: the mark of the 
courage and competence of the Brazilian people.

Visit our website and follow the development of  
all the things we are cultivating:  
www.caatingacerrado.com.br



COEXPOSITORES 
Co-ExhIBItorS

EmPREENDImENTOS DA AGRICuLTuRA FAmILIAR 
FAmily FArming BuSinESSES

AAP – ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DA PITOmBEIRA1. 

A Associação dos Artesãos do Sítio da Pitombeira fabrica artesanatos com 
fibras retiradas dos restos de bananeiras abandonadas pelos agricultores após 
a colheita, atividade esta realizada há gerações. A técnica do tear manual 
resulta em um tramado, que posteriormente é colorido com pigmentos natu-
rais de aroeira e de imburana.

The craftsmen association of the pitombeira ranch produces handicrafts made of 
fibers from the remains of banana trees that have been left behind by the farmers after 
the harvest, an activity that has been handed down for generations. The manual 
weaving technique results in a fabric that is then colored with natural dyes extracted 
from the aroeira and the imburana. | Products: handicrafts made of banana fiber

END.: Sítio Pitombeira - Salgueiro/PE | TEL.: (87) 9115 2789 / 3871 7089 
artesanatopitombeira@gmail.com.br | CONTATO: Adalba Maria da Silva
PRODuTOS: artesanato de fibra da bananeira
http://fotolog.terra.com.br/artesanatopitombeira 

AASP – ASSOCIAÇÃO DE ARTESANATO DO SERTÃO PERNAmBuCANO2. 

A AASP desenvolve trabalhos em couro como uma forma de gerar emprego 
e renda para os artesãos, bem como fortalecer a cultura local, produzindo 
peças para decoração de ambientes e venda, abastecendo o mercado turístico 
pernambucano.

The AASP develops products made of leather as a means to create jobs and generate 
income to the craftsmen, as well as to strengthen the local culture, producing 
decorative pieces and souvenirs that supply the tourism market of the state of 
Pernambuco. | Products: leather bags, leather stools, trays, souvenirs, hats

END.: Av. Rogério Canejo, s/n º - Centro - Serrita/PE - CEP 56.140-000
TEL.: (87) 3882 1157 ou (84) 3331 2516 | aaspserritape@hotmail.com
CONTATO: Sonia Maria Ferreira ou Cícero Pereira da Silva
PRODuTOS: bolsas de couro, banco de couro, bandejas, souvenirs, chapéus
www.caatingacerrado.com.br/aasp

ACB – ASSOCIAÇÃO COmuNITÁRIA DE BARREIRA 3. 

A ACB tem 120 associados, todos agricultores familiares, e 90 pessoas tra-
balhando no beneficiamento da castanha. Exportam desde 1998 e totalizam 
900 empregos diretos no município de atuação.

The ACB has 120 associates, all of which are family farmers, and 90 people working 
in the processing of the cashew nut. They have exported their products since 1998 
and account for 900 direct jobs in the region. | Products: roasted cashew nuts, 
natural cashew nuts

END.: Rua Boanerges Jacó, 122 – Centro – Barreira/CE | TEL.: (85) 3331 1350
nic.barreira@yahoo.com.br/parural@yahoo.com.br 
CONTATO: Vanair Peixoto Saldanha
PRODuTOS: amêndoas de castanha de caju fritas, amêndoas de castanha de 
caju in natura
www.caatingacerrado.com.br/acb

ACAmG – ASSOCIAÇÃO COmuNITÁRIA DE 4. 
ARTESANATO DE mALHADA GRANDE

A ACAMG possui 27 ecoprodutoras e beneficia mais de 158 terceirizadas. Produ-
zem artesanatos confeccionados em teares manuais com a utilização de fibras 
de algodão tingidas ou em cor natural.
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The ACAMG has 27 ecoproducers and benefits over 158 outsourced companies. 
They produce handicrafts made in manual weavers using both dyed and natural 
cotton fibers. | Products: utility and decoration handicrafts made of cotton fibers 
(hammocks, bed throws, dinner mats)

END.: Povoado Malhada Grande - Paulo Afonso/BA 
TEL.: (75) 3283 6027 / 3283 6022 | fiosecores@bol.com.br 
CONTATO: Fernandina Bezerra de Souza
PRODuTOS: artesanato utilitário e decorativo em fibras de algodão (redes, 
mantas, jogos americanos)
www.caatingacerrado.com.br/acamg

APAEB – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVImENTO 5. 
SuSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO DA REGIÃO SISALEIRA

A Apaeb beneficia 500 famílias e gera mais de 500 empregos diretos. Visa aumen-
tar a renda do agricultor com a diversificação na propriedade e o rendimento com 
maior valor agregado. Conta com parcerias governamentais e ONGs.

The APAEB benefits 500 families and creates over 500 hundred direct jobs. It aims 
to increase the farmers’ income through ownership diversity and value-added profit. 
It relies on partnerships with the government and NGOs. | Products: sisal rugs

END.: Rod. Luiz Eduardo Magalhães , Km 02 – Bairro Petrolina - Valente/BA
TEL.: (75) 3263 2341 | vendas@apaeb.com.br/apaeb@apaeb.com.br/
sissi@apaeb.com.br | CONTATO: Ildeci Araújo de Oliveira 
PRODuTOS: tapetes de sisal
www.apaeb.com.br 

APOmS – ASSOCIAÇÃO DOS PRODuTORES 6. 
ORGÂNICOS DE mATO GROSSO DO SuL

A Apoms visa promover uma agricultura sustentável, baseada na agroecolo-
gia e no fortalecimento das relações de solidariedade, das quais participam 
cerca de 200 famílias que trabalham na produção de café e gergelim e outros 
produtos com certificação.

The APOMS seeks to promote sustainable farming, based on agroecology and in the 
strengthening of the solidarity relationships of which take part approximately 200 
families working in the production of coffee, sesame and other certified products.  
Products: roasted and ground organic coffee, sesame, guava paste, guava jam, 
manioc flour, organic honey

END.: Rodovia BR 376, km 66 – Zona Rural – Caixa Postal Nº 38 - Glória de 
Dourados/MS – CEP 79.730-000 | TEL.: (67) 3466 1352 / 9635 2367
apoms-ms@uol.com.br/olaciokomori@hotmail.com
CONTATO: Olácio Mamoru Komori

PRODuTOS: café orgânico torrado e moído, gergelim, goiabada cascão, geleia 
de goiaba, farinha de mandioca, mel orgânico 
www.caatingacerrado.com.br/apoms

APROAC – ASSOCIAÇÃO DOS PRODuTORES ORGÂNICOS 7. 
DA ADuTORA DE CARAÍBAS E ADJACÊNCIAS

A Aproac conta com a participação de 15 sócios nos municípios de Juazeiro/
BA, Petrolina/PE e Casa Nova/BA, todos ligados à produção de frutas orgâni-
cas. Possuem certificação pela Skal Internacional e Food Safety.

The APROAC counts on the participation of 15 partners in the cities of Juazeiro – 
Bahia, Petrolina – Pernambuco, and Casa Nova – Bahia, all of witch are involved 
in the production of organic fruits. The APROAC is certified by Skal Internacional 
and Food Safety. | Products: fresh mangoes

END.: Rua Elisabete Safira, 240 – Maria Gorete – Juazeiro/BA 
TEL.: (74) 3611 7785 / 8104 8864 | balbina.filha@hotmail.com
CONTATO: Balbina Carneiro Rios Filha
PRODuTOS: manga in natura
www.caatingacerrado.com.br/aproac

ARuL – ASSOCIAÇÃO RuRAL DE umBuZEIRO E LEITÃO8. 

A Arul realiza a produção de caju de forma agroecológica. O beneficiamento e 
a comercialização da castanha são realizados por agricultores familiares que 
vivem na comunidade remanescente de Quilombo Umbuzeiro e Leitão.
The ARUL cultivates cashew in an agroecological manner. The processing and 
marketing of the nuts is carried out by family farmers who live in the remaining 
community of the Quilombo Umbuzeiro e Leitão. | Products: cashew nut

END.: Sítio Umbuzeiro - Afogados da Ingazeira/PE | TEL.: (87) 3838 1670
coopagel@planetacyber.com.br
CONTATO:  Sebastião José da Silva
PRODuTOS: amêndoa de castanha de caju
www.caatingacerrado.com.br/arul

ASREFAZ – ASSOCIAÇÃO DO REASSENTAmENTO 9. 
FAZENDA LAGOA NOVO ZABELÊ

A Associação trabalha com o beneficiamento de frutas da Caatinga, como 
umbu, maracujá do mato e caju. Visam à ampliação da produção e da comer-
cialização para dar maior oportunidade de trabalho às pessoas da comuni-
dade e melhorar a renda das famílias que participam do grupo.
The ASREFAZ works with the processing of fruits from the Caatinga, such as 
umbu, wild passion fruit, and cashew. They aim to increase the production and 
marketing in order to provide more job opportunities to the community and thus 



improve the income of families participating in the group. | Products: umbu jelly, 
umbu jam, cashew paste, cashew preserves –with and without the nut, cashew 
juice, wild passion fruit jam

END.: PI 140, km 11 - São Raimundo Nonato/PI | TEL.: (89) 9411 2342 
umbu.zabele@hotmail.com | CONTATO: Maria Luciene da Conceição Miranda 
PRODuTOS: doce de umbu, geleia de umbu, rapadura de caju embalado, doce 
de caju em caldas com e sem castanha, cajuína, geleia de maracujá do mato

www.caatingacerrado.com.br/asrefaz

ASSOCIAÇÃO DE muLHERES RuRAIS DO SÍTIO mACAÚBA 10. 

A Associação de Mulheres Rurais do Sítio Macaúba tem como destaque a ati-
vidade extrativista do babaçu, fruto típico correspondente à principal fonte de 
geração de renda de muitas famílias na época da colheita. O óleo do babaçu é 
utilizado na culinária, bem como na base para cosméticos.

The Rural Women Association in the Macaúba Ranch specializes in the extraction 
of babassu, a typical fruit and main source of generation of income for many 
families during the harvest. Babassu oil is used in cooking, as well as base for 
cosmetics. | Products: babassu oil 

END.:  Sitio Macaúba, Zona Rural de Barbalha/CE | TEL.: (88) 9926 9422 / 
9951 2590 / 9283 1990 | assmulheresbabacu@yahoo.com.br/
tessonpb@yahoo.com.br
CONTATO: Maria Sargilda de Sousa, Stephenson Ramalho de Lacerda
PRODuTOS: óleo de babaçu
www.caatingacerrado.com.br/amrsmacauba

ASSOCIAÇÃO DE mORADORES DO DISTRITO DE HORIZONTE11. 

A Associação de Moradores do Distrito de Horizonte congrega aproximada-
mente 118 famílias, com destaque para a produção extrativista de pequi, fruto 
típico do Cerrado com grande área de ocorrência na Caatinga e considerado a 
principal fonte de geração de renda de muitas famílias.

The Residents Association of the District of Horizonte gathers around 118 families, 
mainly through the extractive production of pequi, a typical fruit from the 
Cerrado, greatly found in the Caatinga, and considered the main source of income 
generation of many families. | Product: pequi oil

END.: Distrito de Horizonte, Zona Rural de Jardim/CE |TEL.: (88) 3555 5000 / 
9951 2590 / 9283 1990 | asshorizonte@yahoo.com.br/tessonpb@yahoo.com.br
CONTATO:  Laurilucia Alves Silva, Stephenson Ramalho de Lacerda
PRODuTOS:  óleo de pequi
www.caatingacerrado.com.br/amdhorizonte

BABAÇu LIVRE – COOPERATIVA DOS PRODuTORES 12. 
AGROEXTRATIVISTAS E QuEBRADEIRAS DE COCO BABAÇu 

A Cooperativa Babaçu Livre é for formada por trabalhadores rurais e quebra-
deiras de coco babaçu. Atua em sete municípios da região do Mearim Mara-
nhense, com 1500 famílias agroextrativistas, que desenvolvem o cultivo da 
terra e o extrativismo do babaçu. A comercialização baseia-se nos princípios 
do comércio justo.

The Babassu Livre Cooperative is formed by rural workers and babassu coconut 
breakers. It operates in seven cities in the region of Mearim Maranhense, with 1500 
agroextractivist families who develop the cultivation of land and the extraction of 
babassu. The marketing is based on the principles of fair trade. | Products: babassu 
livre soap, babassu oil, babassu almonds, recycled paper, babassu liquor

END.: Rua da Prainha, n° 551 - Bairro São Benedito - Pedreiras/MA
TEL.: (99) 3642 2061 | assemacomercio@assema.org.br 
CONTATO: Dorenilde Pereira Sousa
PRODuTOS: sabonete babaçu livre, óleo de babaçu, amêndoas de babaçu, 
papel reciclado, licor
www.assema.org.br

CASA APIS – CENTRAL DE COOPERATIVAS 13. 
APÍCOLAS DO SEmIÁRIDO BRASILEIRO

A Casa Apis visa fortalecer o cooperativismo apícola, dinamizando a produ-
ção, a qualidade, o beneficiamento e a comercialização dos produtos da abe-
lha, agregando valor e gerando retorno econômico.

Casa Apis aims to strengthen the cooperative bee farming, streamlining production, 
quality, processing and marketing of bee products, adding value and generating 
profit. | Product: honey

END.: Distrito Industrial de Picos, Lotes 48 e 49 – Bairro Pantanal – Picos/PI
TEL.: (89) 3422 4738 / (21) 8612 8370 | casaapis@gmail.com/feapi@gmail.com/
sitonho@gmail.com | CONTATO: Antonio Leopoldino Dantas Filho
PRODuTOS: mel
www.casaapis.com

COmAPI – COOPERATIVA mISTA DOS APICuLTORES 14. 
DA mICRORREGIÃO DE SImPLÍCIO mENDES

A Comapi é uma cooperativa mista que foi fundada com o objetivo de comer-
cializar os produtos de agricultores familiares. Além do SIF, possui também 
certificação orgânica e ecossocial.

The Comapi is a cooperative enterprise that was founded with the objective of 
selling the products of family farmers. Besides SIF, it also has organic and eco-
social certification. | Product: honey



END.: Rua João Paulo I - Simplício Mendes/PI | TEL.: (89) 3482 1218
nutritivomel@gmail.com | CONTATO:  Paulo José da Silva
PRODuTOS: mel
www.caatingacerrado.com.br/comapi

COOAFAP – COOPERATIVA DA AGRICuLTuRA FAmILIAR DE APODI15. 

A Cooperativa da Agricultura Familiar de Apodi possui 215 associados que 
trabalham na produção de 6 produtos da agricultura familiar, participam 
de feiras e buscam a divulgação e a comercialização dos produtos de forma 
justa.

COOAFAP has 215 members who work in the production of 6 family farming 
products and participate in fairs seeking the release and marketing of its products 
in a fair manner. | Products: honey in a tube and honey in a sachet

END.: Rua Manoel Nogueira, nº 71 - Centro - Apodi/RN | TEL.: (84) 3333 2349  
cooafap@yahoo.com.br | CONTATO: Francisco José Gois de Souza
PRODuTOS: mel em bisnaga e mel em sachê
www.caatingacerrado.com.br/cooafap

COOPAPI – COOPERATIVA POTIGuAR DE APICuLTuRA 16. 
E DESENVOLVImENTO RuRAL SuSTENTÁVEL 

A Coopapi possui 182 cooperados que trabalham na produção e comercializa-
ção de mel e seus derivados. O trabalho da cooperativa é desenvolvido através 
de parcerias com o governo, ONG’s e organizações privadas para orientação 
aos produtores, acesso ao crédito e incentivo ao consumo do mel.

The Coopapi has 182 cooperative members who work in the production and 
marketing of honey and its derivatives. The work of the cooperative is developed 
through partnerships with the government, NGOs and private organizations that 
provide guidance for the producers, access to credit, and incentive to the consumption 
of honey. | Products: fresh honey, processed honey, and processed nuts

END.: Rua Sebastião Sizenando, nº 263 - Apodi/RN | TEL.: (84) 3333 9582 / 9117 
4084 | coopapirn@hotmail.com/cicero_agro@hotmail.com
CONTATO: Fátima de Lima Tôrres
PRODuTOS: mel in natura, mel beneficiado, castanha beneficiada
http://www.coopapi.blogspot.com

COOPERCuC – COOPERATIVA AGROPECuÁRIA 17. 
FAmILIAR DE CANuDOS, uAuÁ E CuRAÇÁ

A Coopercuc atua junto a 230 famílias envolvidas na produção cuidadosa 
de doces orgânicos, sucos, geleias, compotas e polpas, que compõem a linha 
GRAVETEIRO. A produção é certificada como orgânica e Fair Trade.

The Coopercuc works with 230 families involved in the careful production of organic 
preserves, juices, jellies, jams and squashes, which compose the GRAVETEIRO 
line. The production is certified as organic and Fair Trade. | Products: umbu  
jelly, Caatinga wild passion fruit jelly, passion fruit jelly, umbu paste, umbu jam, 
guava jam

END.: Rua São Paulo, 409 - Uauá/BA | TEL.: (74) 3673 1428 
ademario@coopercuc.com.br /vendas@coopercuc.com.br
CONTATO: Jussemar Cordeiro da Silva
PRODuTOS: geleia de umbu, geleia de maracujá da Caatinga, geleia de mara-
cujá, doce de umbu em corte, doce de umbu cremoso, doce de goiaba cremoso 
www.coopercuc.com.br

COOPERCAJu – COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES 18. 
ARTESANAIS DE CASTANHA DE CAJu DO RN

A Coopercaju conta com 176 associados, beneficiando 600 pessoas em 23 
vilas no município da Serra do Mel. Exporta para países europeus, com certi-
ficação orgânica, e segue os princípios do comércio justo e solidário.

The Coopercaju has 176 members, benefiting 600 people in 23 villages in the 
municipality of Serra do Mel. It exports to European countries with organic 
certification and follows the principles of fair trade. | Product: cashew nuts

END.: Av. 13 de maio, 22 - Vila Brasília - Serra do Mel/RN | TEL.: (84) 8709 2482
coopercajucomercial@hotmail.com | CONTATO: José Alves da Silva
PRODuTOS: castanha de caju 
www.caatingacerrado.com.br/coopercaju

COOPES – COOPERATIVA DE PRODuÇÃO DA 19. 
REGIÃO DO PIEmONTE DA DIAmANTINA

A Cooperativa Coopes tem 130 sócios e representantes de pequenos grupos 
de produção de licuri e derivados. A cooperativa visa alternativas de inserção 
do pequeno produtor no mercado regional, nacional e internacional de forma 
justa e solidária.

The Coopes Cooperative has 130 members and representatives of small groups 
working in the production of licuri and its derivatives. The cooperative 
seeks alternatives for inserting the small producers in the regional, 
national and international markets with justice and solidarity. 
Products: roasted salted licuri, licuri caramels, coconut candy 
with licuri, licuri biscuits, licuri oil, granola with licuri



END.: Av. Airton Senna, 731 - A – B - Bairro São Luiz - Capim Grosso/BA
TEL.: (74) 3651 0225 | coopesvendas@hotmail.com/naidemell@hotmail.com
CONTATO: Josenaide de Souza Alves
PRODuTOS: licuri torrado com sal ou caramelado, cocadas de licuri, biscoitos 
de licuri, óleo de licuri, granola com licuri
www.coopes.org.br

uBCm – ASSOCIAÇÃO COmuNITÁRIA DOS PEQuENOS 20. 
PRODuTORES RuRAIS DE RIACHO DANTAS E ADJACÊNCIAS

A Associação UBCM foi constituída com recursos de Pequenos Projetos 
Ecossociais – PPP-ECOS, produzindo diversos produtos provenientes do coco 
macaúba.

The UBCM Association was formed with resources from Small Eco-social Projects 
- PPP-ECOS, producing several products of the macaúba coconut. | Products: soap 
bars, shampoo, seed oil, cake used in the preparation of animal food, macaúba 
coconut seedlings

END.: Fazenda Santa Cruz – Comunidade Riacho D’antas – Zona Rural de Mon-
tes Claros/MG | TEL.: (38) 9803 1532 | agnaldomacauba@yahoo.com.br
CONTATO: Waldomiro Cardoso da Silva
PRODuTOS: sabão em barra, shampoo, óleo da semente, torta para ração 
animal, mudas de coco macaúba
www.caatingacerrado.com.br/ubcm

REDES DE EmPREENDImENTOS DA AGRICuLTuRA FAmILIAR 
nEtworkS oF FAmily FArming ProjEctS

BODEGA DA CAATINGA – BODEGA DE PRODuTOS 21. 
SuSTENTÁVEIS DO BIOmA CAATINGA

Uma rede de produtos da sociobiodiversidade das Caatingas que reúne orga-
nizações ecoprodutivas com a finalidade de melhorar cada vez mais a produ-
ção e aumentar a comercialização com base no comércio ético e justo.

A network of products from the Caatinga socio-biodiversity biome that gathers 
ecoproductive organizations in order to constantly improve the production and 
increase the marketing based on ethical and fair trade.

END.: Rua Califórnia, 12 - Quadra C, Bairro BNH - Paulo Afonso/BA 
CEP 48.605-180 | TEL.: (75) 3281 5370 | valda.aroucha@agendha.org.br 
CONTATO: Edvalda Pereira Torres Lins Aroucha 
EmPREENDImENTOS REPRESENTADOS E PRODuTOS - ProJECtS AND 
ProDUCtS rEPrESENtED: Comunidade Quilombola Serra das Viúvas – 
artesanato de cipós e licuri - vine handicrafts and licuri; Associação de Artesãos 
Conceição das Crioulas – artesanato de fibra de caroá - caroá fiber handicrafts; 
AASB – Associação dos Artesãos de Santa Brígida – artesanato de madeira 
e palha de licuri - wood and licuri straw handicrafts; GRIF – Grupo Inspiração 
Feminina – cartões orgânicos, quadros orgânicos, marcadores de página - 
organic cards, frames and page markers; ATE – Associação Trançando Esperança 
– artesanatos de palha de milho e couro de bode - corn straw and goat leather 
handicrafts; Carnaúba Viva – artesanato - handicrafts; Cooafan – castanha 
de caju - cashew nuts; Cooperafes – artesanatos de fibra de sisal - sisal fiber 
handicrafts; Associação Quilombolas de Jeremoapo –artesanatos, farinhas - 
handicrafts, flour 
www.bodegacaatinga.blogspot.com/www.agendha.blogspot.com 

CENTRAL DO CERRADO22. 

É uma iniciativa sem fins lucrativos estabelecida com 21 organizações comu-
nitárias que desenvolvem atividades produtivas a partir do uso sustentável da 
biodiversidade do Cerrado. Opera dentro dos princípios e conceitos do comér-
cio justo e solidário.

It is a non-profit initiative established with 21 community organizations developing 
productive activities from the sustainable use of the Cerrado biodiversity. It operates 
within the principles and concepts of fair trade and solidarity.

END.: SCLN 202, Bloco B, Salas 101 a 104 - Brasília/DF - CEP 70.832-525
TEL.: (61) 3327 8085 | luis@ispn.org.br | CONTATO: Luis Carrazza
EmPREENDImENTOS REPRESENTADOS E PRODuTOS: Cooperjap - conserva 
de pequi e derivados - preserved pequi and derivatives; Pacari - fitocosméticos a 
base de óleo de gueroba - phytocosmetic based on gueroba oil; Comprup – baru - 
baru; Promessa de Futuro - geleias, picles, hibiscus desidratado e baru - jams, 
pickles, dried hibiscus and baru; PhytoBrasil/Agrotec - óleos essenciais - essen-
tial oils; Grande Sertão - mel, polpas de fruta e cachaça - honey, fruit pulps and 
cachaça (rum); Coopivaje - mel e açúcar mascavo - honey and brown sugar



IV SAlA CAATINGA CERRADO (SCC) - ESTANDE S147  
iv ExhiBition cAAtingA cErrAdo (Scc) - (StAnd S147)

4ª Feira
wednesday

28/10  
october 28th

Abertura Oficial da Feira e da SCC 
official opening of the Fair and the Exhibition cc

Degustação de produtos na Sala
(alguns produtos como sorvetes serão de hora 
em hora) 
Exhibition product tasting
(some products, such as ice cream, will be served 
by the hour)

Lançamento de produtos 
Product launches

13:00
1pm

Permanente
Permanent 
 
 

 
 
Permanente
Permanent

5ª Feira
thursday

29/10  
october 29th

Abertura Oficial da Feira e da SCC 
official opening of the Fair and the Exhibition cc

Evento sobre parcerias entre empresas e 
agricultura familiar das Salas CC e AA 
Event on partnerships between business and family 
farming of Exhibitions cc and AA

Coquetel nas Salas CC e AA 
cocktail Party in Exhibitions cc and AA

13:00  
1pm 
 
17:40 às 19:30

5:40pm to 
7:30pm

19:30 às 21:30 
7:30pm to 9:30pm

6ª Feira
Friday
30/10  

october 30th

Abertura Oficial da Feira e da SCC 
official opening of the Fair and the Exhibition caa-
tinga cerrado

Encerramento da feira 

closing f the Fair 

Degustação de produtos na Sala 
Exhibition product tasting

13:00 
1pm 

20:00 
8pm

Permanente 
Permanent

lANçAmENTO DE PRODuTOS DuRANTE A IV SAlA CAATINGA CERRADO 2009: 
Product lAunchES during iv ExhiBition cAAtingA cErrAdo 2009: 

Coopercuc : doce orgânico de banana com maracujá - organic banana and passion 

fruit jam; Apaeb: tapetes de sisal (novos modelos) – sisal rugs (new models); Arul: 

castanha de caju “Mãos Crioulas”– cashew nuts “Mãos Crioulas”; Atrium: sucos 

em embalagem prática para eventos – juices in special packaging  for events.

VÍDEOS 
vidEoS

Vários vídeos abordando a produção, organização e a experiência dos expo-
sitores serão apresentados durante a programação da Sala Caatinga Cerrado. 
Several videos covering the production, organization and experience of the exhibitors 
will be presented during the programming of the Exhibition Caatinga Cerrado. 

SETOR EmPRESARIAL  
PrivAtE SEctor

ABIS – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE SORVETES23. 

Associação representante de toda a cadeia produtiva do sorvete, uma cate-
goria de negócios importante que tem como objetivo contribuir para o 
desenvolvimento contínuo dos negócios das empresas do setor, unificando 
o Brasil em prol do SORVETE e desenvolvendo o mercado para que ele 
cresça e atinja patamares condizentes com o seu potencial de consumo.

Association that represents all of the production chain of ice cream, an important 
business category that aims to contribute to the continuous development of 
companies on this business sector, unifying Brazil in favor of ICE CREAM 
and developing the market in order for it to grow and reach the levels that 
correspond to its potential of consumption.

END.: Rua Tapinas, 22 – conj. 82 – São Paulo/SP - CEP 04.531-050 
TEL.: (11) 2532 2546 | abis@abis.com.br | CONTATO: Eduardo Weisberg 
www.abis.com.br 

 ATRIum IND COm ImP EXP PROD ALIm LTDA24. 

A Atrium é uma companhia especializada no desenvolvimento, fabrica-
ção e distribuição de bebidas profissionais com foco no mercado de food 
service. A marca BIONÉCTAR traz ao mercado várias linhas de produtos 
inovadores a base de frutas, como sucos e néctares.

Atrium is a company specialized in developing, manufacturing, and distributing 
professional beverages focused on the food service business. The BIONECTAR 
brand brings several lines of innovative products made of fruit to the market, 
such as juices and nectars.

END.: Av. Ricardo Bassoli Cesari, 1741 – Campinas/SP - CEP 13.050-080
TEL.: (19) 3512 9501 | atrium@atrium.ind.br | CONTATO: Clauber Mendonça
www.atrium.ind.br



São promotores dessa iniciativa: 
Support for this initiative is provided by: 
 


