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Dado o protagonismo feminino 
na Rede Raízes da Mata, optamos 

por utilizar o gênenro feminino 
para falar de todas e todos que 

compõem nossa rede!

 Neste caderno, contamos um pouco da nossa história e através dela siste-
matizamos nossos desafios e aprendizados. Relatamos aqui o mais recente avan-
ço no processo de garantia da qualidade orgânica da produção e apresentamos 
mais informações sobre alguns produtos que valem ser destacados. Orientamos 
em relação ao acesso aos serviços prestados e ainda aproveitamos para prosear 
um pouco sobre as ações que estamos desenvolvendo no intuito de consolidar 
o circuito econômico so-
lidário da Zona da Mata 
Mineira.
 Os desafios são 
muitos, mas as possi-
bilidades também! Nos 
esforçamos para pro-
porcionar cada vez mais 
o acesso a uma alimen-
tação saudável, livre de 
agrotóxicos, produzida e comercializada de maneira solidária e atenta às necessi-
dades coletivas.  A observação da forma como as nossas Raízes estão se capilari-
zando nos fortalece e assim vamos aprendendo lições que nos ajudam a preparar 
um solo cada vez mais fértil para essa multiplicação! Venha com a gente!
 Um desafio recente foi a epidemia do COVID-19. Durante  o período 
de quarentena imposto, buscamos nos reinventar e unir forças através do estrei-
tamento dos laços de solidariedade para superarmos esse grande desafio da atu-
alidade. E foi por isso que,  além  das  novidades que possibilitaram um melhor 
atendimento, nós também trabalhamos para apresentar instrumentos e promo-
ver oportunidades de aproximação entre todos que compõem nossa grande Rede: 
consumidoras, famílias agricultoras, processadoras de alimentos,  colaboradoras 
e parceiras.

apresentaçao
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um pouquinho da nossa história

 Desde 2011, somos impulsionadas pelo 
desejo de facilitar o acesso à alimentação saudável 
e transformar o ato de consumo em PROSUMO. 
 Nós, Rede Raízes da Mata, reunimos e 
comercializamos os frutos do trabalho das famí-
lias que produzem alimentos livres de agrotóxi-
cos, saudáveis e diversos. Assim estamos tecendo, 
há mais de 9 anos,  processos de comercialização 
justos e solidários.

 “A Rede abriu caminho para que em Viçosa se 
possibilitasse o acesso a produtos agroecológicos, 
incentivando os agricultores a se firmarem nesta 
escolha e oportunizando que os produtos chegas-
sem à mesa das pessoas. Tudo isso de forma soli-
dária: construída em rede, com as famílias prove-
doras e com os consumidores.”
Nina Abigail, agrônoma e uma das fundadoras da Rede.

 Pelo nosso pioneirismo e 
experiência no encurtamento dos 
caminhos entre consumo e pro-
dução e no reconhecimento do 
potencial produtivo da agricultura 
familiar no recém constituído Polo 
Agroecológico e de produção orgâ-
nica da Zona da Mata, somos uma 
das referências para quem busca 
consumir alimentos agroecológi-
cos e orgânicos.

Prosumo - um ato 
consciente, onde 

consumidor, produtor e 
demais agentes se únem em 

uma corrente de consumo 
ecológico e socialmente 

responsável.
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Aniversário de 1 ano da rede, entrega presencial com os agricultores
Acervo da Rede (21/09/2012)



“princípios agroecológicos da rede“

 Inspirada na experiência de outras redes de consumo, nossa Rede foi so-
nhada por estudantes e professores integrantes dos grupos de agroecologia da 
UFV. Com o importante apoio da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Po-
pulares (ITCP-UFV), do Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata 
(CTA-ZM), do MST da Zona da Mata e do Núcleo de Educação do Campo e 
Agroecologia (ECOA), foi possível germinar nossa semente e lançar nossas raízes 
nas terras de Viçosa. 
 Desde nossa origem nos orientamos pelos princípios da agroecologia, da 
economia solidária, do respeito ao ritmo individual, da gestão compartilhada e 
da transparência, impulsionando o repensar do ato de consumir e produzir - en-
gajando os sujeitos a “pertencerem”, produzindo e consumindo em rede.

Raízes da Mata

(desde 2011)

Rítmo
(respeito às diferentes

realidades e tempos dos
envolvidos)

Transparência
(inclusão e socialização de
decisões e informações)

Gestão
   Compartilhada

(autogestão realizada pelos
integrantes)

economia
solidária

(circulação de produtos e
serviços com relações

justas e solidárias

prosumo
(produzir e consumir em
rede, em comunidade)
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 De forma inédita na região, 
desde 2018 somos cadastrados 
no Ministério da Agricultura 
como Organização de Controle 
Social, garantindo a qualidade 
orgânica dos alimentos de cin-
co famílias agricultoras. A par-
tir do vínculo com o  ECOA, 
somos um dos impulsionado-
res do processo de constituição 
de um Sistema Participativo de 

Garantia Orgânica na Zona da Mata, que permitirá a venda direta e indireta de 
alimentos com o selo de orgânicos. 
 Atualmente realizamos entrega de cestas em domicílio, oferecemos ali-
mentação saudável para eventos, mantemos o abastecimento de mercados e em-
pórios, apoiamos a realização de feiras livres em Viçosa e apoiamos também, ini-
ciativas de grupos de compras coletivas  em outros municípios de Minas Gerais e 
também de outros estados brasileiros.
 Desde de 2019 gestamos a criação de uma moeda social e um fundo de 
crédito, a fim de consolidar um Circuito Econômico Solidário de fortalecimento 
econômico para toda a comunidade. É com raízes fundadas nas terras da agro-
ecologia e da economia solidária que buscamos um florescer com frutificação 
cada vez mais forte!
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I Seminário de Construção do Sistema Participativo de Garantia da Qualidade 
Orgânica do Polo Agroecológico da Zona da Mata - MG | Fotos: Rodrigo Carvalho 
(06/2019)
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circuito econômico solidário
a partir da perspectiva do euclides mance

Fundo de
Microcrédito
Lastro da moeda 

social

Mercadinho
Solidário

Abastecimento inte-
gral da demanda

Moeda Social

Gerada a partir do 
consumo
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Aniversário de 03 anos da Rede, entrega presencial com os agricultores | Acervo da Rede (21/09/2014)



 As dinâmicas cons-
truídas na OCS para garantir 
a qualidade orgânica dos ali-
mentos, como visitas coletivas 
periódicas, as formas obriga-
tórias de anotação e registro, 
os intercâmbios, os mutirões e 
demais ambientes de participa-
ção e troca de conhecimentos e 
experiências, foram o embrião 

para o processo de constituição do Sistema Participativo de Garantia no Polo 
Agroecológico e de Produção Orgânica da Zona da Mata.

 Em setembro de 2018 foi cadastrada no Ministério da Agricultura 
(MAPA) a primeira Organização de Controle Social (OCS) da Zona da Mata, 
um fruto no caminho da garantia da qualidade orgânica da produção de forma 
participativa da na região. Um longo caminho, já que o debate sobre Certificação 
Participativa se iniciou nos anos 2000.
 Com o recebimento da declaração oficial, ao longo de 2019, três famílias 
puderam comercializar de forma direta os seus alimentos como orgânicos nas 
feiras, realizar entregas em domicílio e também acessar com prioridade políticas 
públicas como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Na-
cional de Alimentação Escolar (PNAE). Ao renovar o nosso cadastro anual em 
2019, mais duas famílias foram incluídas. 
 Agora, o Sr. José Carlos e a Dona Maria do Socorro, o Raony, o Daniel, a 
Edna e o Gil, e a Dona Eva e o Sr. Pedro podem dizer com comprovação  oficial 
que suas verduras, legumes e frutas crescem sem o uso de venenos e nem adubos 
químicos!

organizaçao de controle social

(ocs raízes da mata)
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Mutirão propriedade do Zé Carlos e da Maria do Socorro
Acervo da Rede (30/11/2015)



Por lei, uma agricultora ou agricultor só pode comercializar um alimento como 
orgânico se estiver devidamente reconhecido pelo MAPA. A legislação brasileira 
(Lei Federal 10.831/2003 e o Decreto 6323/2007) prevê três formas de atestar a 
qualidade orgânica: a garantia por meio das OCS, a Certificação por Auditoria e 
a Certificação por Sistemas Participativos de Garantia.

 A participação, a construção coletiva e a solidariedade são valores fun-
damentais na OCS Raízes da Mata, e o nosso maior desejo é abraçar ainda mais 
consumidoras, agricultoras e processadoras, fortalecendo nossa Rede em uma 
corrente de saúde, responsabilidade social e apoio mútuo. 

você sabia?
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 O SPG é uma das formas de certificação orgânica previstas pela legisla-
ção brasileira que garante o direito de uso do Selo Orgânico Brasil para venda 
direta e indireta no Brasil e recentemente no Chile. A Certificação Participativa 
surgiu no Brasil na década de 90, como alternativa à certificação por auditoria, 
antes de ser reconhecida em 2003 pela Lei de Orgânicos no Brasil. Atualmente 
essa certificação já é adotada em mais de 76 países.  
 Além de possibilitar a ampliação das formas de comercialização indireta 
e a congregação de diferentes valores, o SPG é um processo solidário, coletivo 
e pedagógico capaz de fortalecer o trabalho das famílias, das organizações e do 
território como um todo.
 Com princípios fundamentais como a autonomia, a confiança e a parti-
cipação ativa, no SPG não é apenas um técnico ou uma empresa que verifica se 
as normas estão sendo obedecidas. As próprias agricultoras e agricultores e uma 
rede plural de atores como técnicas e técnicos, consumidoras e consumidores 
entre outros realizam o controle social e são co-responsáveis pela verificação das 
normas. Todo esse processo deve ser formalizado no MAPA, por intermédio de 
um representante jurídico chamado OPAC – Organismo Participativo de Avalia-
ção da Conformidade Orgânica.

sistema participativo 

de garantias/spg

 Desde maio de 2019, o 
Sistema  Participativo de Garantia 
Orgânica no Polo Agroecológico 
da Zona da Mata é construído a 
partir da articulação e do trabalho 
de  famílias agricultoras, movimen-
tos sociais e sindicais, associações, 
cooperativas, organizações de as-
sistência técnica, representantes 
do poder público, organizações de 
pesquisa e ensino, consumidoras e 
comerciantes. 
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Visita a fazenda do José Calais, em Muriaé  - MG | Fotos: Angélica Almeida 
(30/01/2020)



qualidade da produção e para 
isso constroem todo um sis-
tema de visitas e de anotações 
que precisa ser executado por 
todos os participantes. Para 
garantia da qualidade orgâni-
ca, estão sendo testados ins-
trumentos obrigatórios para o 
controle social, como o cader-
no de registro dos manejos e 

insumos utilizados, e o registro da produção e da comercialização. Estes registros 
serão continuamente verificados durante as visitas do SPG, dando transparência 
e rastreabilidade ao processo produtivo. 
 Para consolidar os mecanismos de funcionamento do SPG e avançar na 
sua formalização jurídica junto ao Ministério da Agricultura, será constituída 
uma Associação que o representará legalmente. Os participantes do sistema se 
dedicam agora à formulação do Estatuto da Associação e futuramente ao Regi-
mento Interno, ou seja, as normas e procedimentos que o SPG utilizará. 
 O SPG é um caminho valioso para promover a garantia da origem e da 
qualidade dos alimentos, mais saúde para as consumidoras, o aumento na renda 
e na circulação de produtos e maior avanço na produção de alimentos saudáveis 
na nossa região, reafirmando a Zona da Mata como um Polo de Produção Agro-
ecológica e Orgânica.

 Dentre os nossos passos para a certificação orgânica, representantes de 
29 municípios participaram de um grande Seminário Regional, que demarcou o 
início de construção do SPG no território. Foram realizados também Seminários 
formativos em Viçosa, Muriaé, Divino, Oratórios, Manhuaçu, Cajuri, e Ubá e 
na sequência foram iniciadas as visitas às propriedades, conectando grupos por 
proximidade territorial e por outros interesses em comum, como aqueles que já 
se organizavam para produzir e comercializar. 
 Nas visitas, além de critérios técnico-produtivos para adequação das 
propriedades às normas da certificação orgânica, também se abordaram os prin-
cípios da agroecologia, como a igualdade entre homens e mulheres, a valorização 
das juventudes e das manifestações culturais tradicionais entre outras.
 Os membros do SPG assumem a responsabilidade solidária de zelar pela 
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Reunião de construção do Sistema Participativo de Garantia da produção orgânica
(SPG) no Polo Agroecológico da Zona da Mata | Acervo da Rede (05/02/2020)



Participaçoes na

Rede Raízes da Mata

Coletivo
de Gestão

Daniel, Geninho, Nina, 
Priscila e Rodrigo

ProvedorAs
Agricultoras e processadoras

11 mais próximas

Demais colaboradorAs

ConsumidorAs
25 mais
próximas

ParceirAS
CTA, ECOA,
ITCP, OCA,
Rede Sisal
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Volume de alguns produtos comercializados em 2020

nossas movimentaçoes

FATURAMENTO POR SERVIÇO

2020

847 kg
de café torrado

616 kg
de arroz

225 kg
de açucar mascavo

825 kg
de feijão

412 kg
de fubá crioulo

3,9% - VENDAS PRESENCIAIS

69% - VENDAS VIRTUAIS

27,1% - REVENDAS E
COMPRAS COLETIVAS
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serviços raízes da mata

serviços

raizes d
a mata

Fornecimento de lanches e refeições para eventos 

PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS

Feira Agroecológica e Cultural da Violeira

Compras coletivas de matérias primas e insumos

consignação em Pontos fixos

Grupos de compras coletivas: Itabira, Itaperuna,
Ouro Preto, Coimbra, Ubá, Rio Branco, Barbacena,
Rio Pomba, Juiz de Fora e Torres (RS)

PAA/UFV
Campanha Periferia Viva

entrega de cestas a domicilio

Empório e empreendimentos: BH, Contagem e Muriaé

sede Naturum

cattering

Compras coletivas

Revendas

compras para doação

supermercado escola

Feira do Quintal Solidário

Sede CTA-ZM

Cestas de doação Fundação Banco do Brasil
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Grupos de consumo: Comida agroecologica; Armazém da 
serra; Sítio bertoldo; Salto do muriqui; Mogico; Ecotorres.

Empreendimentos: Casa horta; Instituto Alba Quercus; 
Gaia; Organix



1 - Viçosa
2 - Coimbra
3 - Araponga
4 - Muriaé 
5 - Divino
6 - Acaiaca
7 - Espera Feliz
8 - Sem-Peixe
9 - Contagem
10 - Juiz de Fora
Além de Poços no Sul de Minas, São 
Paulo, Rio Grande do Sul

1 - Viçosa
2 - Visconde do Rio Branco
3 - Ubá
4 - Muriaé 
5 - Itaperuna
6 - Ouro Preto
7 - Belo Horizonte
8 - Contagem
9 - Juiz de Fora
10 - Itabira
11 - Caratinga
Além de Torres - RS

rotas de abastecimento

rotas de escoamento

Você sabia que em 2020 constituímos juntos com outras organizações e empre-
endimentos a Rede Sisal - Circuito de Comercialização Solidária da Agricultura 
Familiar e Urbana? É isso mesmo! Um importante avanço na estruturação logís-
tica para abastecimento e escoamento de produtos agroecológicos e orgânicos e 
para a ampliação do acesso a mercados. Saiba mais no instagram.com/redesisal
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as novas tecnologias: conectando a 

produçao e o consumo

O Whatsapp na Raízes da Mata

 As relações sociais e humanas sempre tiveram um grande impacto na for-
ma como a nossa sociedade se organiza. O nosso bairro, a nossa família, a nossa ci-
dade, a nossa comunidade como um todo é o ponto de partida onde nascem inicia-
tivas colaborativas que permitem o fortalecimento de todos. No nosso caso trata-se 
da possibilidade de acesso a uma alimentação saudável, aliada ao fortalecimento de 
uma produção agroecológica, respeitando as relações com o meio-ambiente, nossa 
casa comum. Inseridos no Polo Agroecológico e de Produção Orgânica Zona da 
Mata Mineira, o primeiro polo assim constituído no Brasil, a nossa realidade não 
poderia ser diferente. Afinal, o Polo é um reflexo de todas as ações que a nossa 
comunidade tem construído para consolidar um circuito local de produção e con-
sumo de alimentos.

 As redes locais de produção, comercia-
lização e consumo são fortemente integradas e 
compreendem diversas formas locais de organi-
zação para a comercialização que possibilitam as 
relações diretas entre quem produz e quem con-
some. Essas redes têm sido chamadas de circui-
tos curtos de comercialização. Nesses circuitos 
têm se destacado o uso de ferramentas das tec-
nologias da informação e comunicação (TICs), 
como por exemplo o aplicativo WhatsApp, que 
potencializam a comercialização tanto para as 
famílias agricultoras como para experiências 
coletivas, como a da Rede Raízes da Mata. 
 Desde que a Rede percebeu que o apli-
cativo WhatsApp oferece mais potencialidades 
que outras anteriormente utilizadas, como o 
e-mail, essa ferramenta se tornou o principal PRINT DO GRUPO DE WHATSAPP
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meio de comunicação, tanto com as consumidoras quanto entre colaboradoras e 
provedoras (agricultoras, processadoras e artesãs que provém os produtos comer-
cializados na Rede). Além do compartilhamento de mensagens de texto instan-
tâneas, o aplicativo permite o diálogo direto com as consumidoras e provedoras 
em outras linguagens. A comunicação via whatsapp permitiu o  envio de áudios, 
documentos e fotos em tempo real, o que aproxima as  ideias e facilita as  relações. 
Amigas, clientes e colaboradoras compartilham conteúdo e com isto as redes se ex-
pandem ao mesmo tempo que as relações se estreitam e os limites físicos vão sendo 
superados pelo uso da tecnologia. 
 Na experiência da Rede, a possibilidade de criação e utilização de grupos 
de whatsapp potencializa a comunicação e a tomada de decisões entre todas as 
colaboradoras e provedoras. Isso porque o grupo permite o envio de mensagens e 
conteúdos de forma simultânea para todos que fazem parte dele. 
 No ano de 2020, em razão da nova pandemia do COVID-19, o Whatsapp 
se mostrou mais presente do que nunca. Para as consumidoras, durante a pande-
mia do coronavírus o WhatsApp se mostrou um caminho seguro para aquisição de 
alimentos, da mesma forma potencializou a comercialização para as provedoras, 
em um momento em que as feiras foram fechadas ou tiveram uma redução drástica 
na sua movimentação. 

 A utilização do WhatsApp facilita 
a comercialização das cestas semanais utili-
zadas para pré-venda e entrega de produtos 
frescos e processados dentro de circuitos 
locais. Para a comercialização de cestas, em 
um dia específico da semana, a Rede divul-
ga uma lista às consumidoras com os itens 
disponíveis através do WhatsApp. Relatos 
obtidos a partir do diálogo com outras “re-
des” ou circuitos de comercialização apon-
tam que essa prática tem se tornado recor-
rente entre famílias agricultoras em diversos 
locais. Isto provavelmente porque, nas áreas 
rurais, a telefonia móvel chega associada à 
internet móvel. A ampliação do acesso à te-
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Prosumidora da Rede recebendo sua cesta durante a pande-
mia de COVID-19 | Acervo Rodrigo Avelar (15/09/2020)



 Nas experiências que vemos, a principal forma de utilização do WhatsApp 
para comercialização é através da criação de grupos no aplicativo, como é o caso 
da experiência da Rede. Os grupos potencializam a comunicação com as consumi-
doras, permitindo que a mensagem seja entregue a mais pessoas de uma só vez. A 
utilização dos grupos também permite que as prosumidoras enviem mensagens. 
Dessa forma, os grupos se transformam aos poucos na nova “praça” ou “mercado”, 
onde existe este estreitamento de laços entre consumidora, produto e provedora - 

lefonia nas áreas rurais convergiu também com certa popularização do smartphone 
e do WhatsApp, que se tornaram os instrumentos de comunicação mais práticos 
e disponíveis. Talvez, se tais locais tivessem recebido a telefonia antes da internet 
móvel existiriam mais experiências de realização de pedidos por telefone.
 Nos circuitos que utilizam o WhatsApp para comercialização a divulgação 
normalmente é realizada em grupos que reúnem as consumidoras. 
 O contato entre consumidoras e a Rede é constante através do WhatsA-
pp. Mas não é só a Raízes que vem utilizando o aplicativo para comercialização, 
o WhatsApp também tem sido utilizado pelas famílias agricultoras para contato e 
comercialização direto com as consumidoras. As provedoras que fazem parte da 
Rede, estão  adotando  o aplicativo como um caminho de acesso aos mercados e 
relatam que o aplicativo tem potencializado a comunicação e a comercialização. 
Contudo, ao mesmo tempo também é relatado que o aplicativo demanda muitas 
horas de atenção, o que é visto como um desafio, mas que tem sido superado. 
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Organização das cestas durante a pandemia de COVID-19 | Rodrigo Avelar (08/09/2020)



relacionamento fundamental para um ciclo de consumo consciente. 
 Além dos grupos de WhatsApp que reúnem os clientes, a Rede possui gru-
pos específicos para cada processo de gestão, totalizando 23, onde são organizadas 
as diferentes frentes de trabalho. Dentre eles e operando principalmente para atua-
lização das ofertas semanais e para outros  diálogos realizados com as agricultoras, 
a Rede possui um grupo denominado “Agricultores/as Raízes”, da mesma forma 
existe um grupo destinado às processadoras, isto é, aqueles que processam alimen-
tos como congelados, bolos e pães que são comercializados pela Rede.
 Ainda relacionado à comercialização de cestas semanais, além dos grupos 
que reúnem as prosumidoras, existem também dois grupos destinados aos pro-
cessos de organização dos pedidos e realização das entregas chamados, respecti-
vamente, “Gestão de Pedidos” e “Comercialização Raízes”. Nesses grupos, além 
da organização do trabalho semanal, são discutidas e organizadas modificações, 
melhorias e todas as questões relacionadas aos processos das cestas. Tratando de 
processos de gestão mais amplos, o grupo “Gestão” reúne a equipe de gestão da 
Rede. Nesse grupo circulam as demandas organizacionais da Rede. Existe também 
um grupo denominado “Somos Todos Raízes”, esse reúne todos os participantes 
dos demais grupos, com exceção das consumidoras.
 Desta forma, o aplicativo além de ser um meio de comunicação e comer-
cialização, ajuda também a organizar o trabalho da Rede. Por se tratar de uma cons-
trução coletiva, na Rede as tomadas de decisão são realizadas a partir de consultas 
a todos os membros. Assim o WhatsApp contribui também como uma importante 
ferramenta na construção da gestão coletiva potencializando a comunicação com 
diversas pessoas simultaneamente, através dos grupos, constituindo então um es-
paço de discussão e de construção coletiva das ações realizadas pela Rede. 
 Além das cestas semanais, o WhatsApp também tem se destacado na ar-
ticulação de compras coletivas e na consolidação de uma rede de comercialização 
por todo Polo Agroecológico da Zona da Mata. Expandido assim as raízes  e as rela-
ções que são tão importantes para a sustentação de alternativas de comercialização 
justa e solidária, tanto para as consumidoras quanto para as provedoras.
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 Outras redes sociais, 
como o Instagram, também 
são utilizadas para divulgação. 
As consumidoras, no caso da 
Rede, hoje utilizam o site para 
realizar os pedidos. A utili-
zação do site para comercia-
lização permite o acesso das 
clientes à funções como a feira 
virtual e a carteira virtual, que 
serão descritas posteriormen-
te.
 As redes sociais estão 
se mostrando como uma im-
portante ferramenta, capaz de 
aumentar o alcance e a abran-
gência dos produtos agroeco-
lógicos e orgânicos e aprofun-
dar ainda mais as raízes das 
redes solidárias e de consumo 
responsável.
 Utilizando aplicativos 
e redes sociais, a Rede vem 
tentado se aproximar cada vez 
mais das suas consumidoras. E 
tem dado certo! Além de aten-
der o aumento da demanda 

oriundo da quarentena, a Rede hoje conseguiu, mais uma vez, consolidar um grupo 
de consumo responsável que já envolve mais de 20 participantes regulares. 
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 No Instagram @rederaizesdamata, além de notícias e informativos sobre a 
OCS e agroecologia, nós também compartilhamos uma receita semanal, preparada 
somente com produtos disponíveis através da rede!
 Esta interação é muito valiosa para que possamos conhecer e estar ainda 
mais próximas das pessoas que compõem ou querem conhecer a Rede. 
 Uma das receitas mais queridas pela nossa comunidade virtual foi a do 
suco verde à base de inhame. Essa receitinha é simples, saborosa, nutritiva e perfei-
ta para ser preparada com produtos agroecológicos! Os ingredientes são esses:

receita

suco verde

• 1 inhame médio descascado
• 2 folhas de couve
• 1 ramo de agrião
• Suco de 1 limão
• 1 pedaço pequeno de açafrão
• Mel a gosto

O preparo é simples, é só bater todos os ingredientes no liquidificador 
e, se sentir necessidade, passar na peneira para coar. Depois é só se 
deliciar! 

Dicas:
- Caso opte por peneirar, pode-se utilizar o bagaço do inhame para 
preparar patês!
- Acrescente ao suco o que mais achar que combine! Pode usar laranja, 
cenoura, gengibre, qualquer tipo de folha verde...
- O inhame que deixar as mãos coçando ao descascar deve ser evitado 
cru, então cozinhe antes de consumir.
- Você também pode fazer leite vegetal de inhame e substituir o leite 
animal nas receitas.
E aí, sabia da versatilidade desse alimento tão rico? 

Para acompanhar o nosso trabalho e receber estas dicas muito 
especiais no Instagram, siga o @rederaizesdamata.

 No Instagram @rederaizesdamata, além de notícias e informativos sobre a 
OCS e agroecologia, nós também compartilhamos uma receita semanal, preparada 
somente com produtos disponíveis através da rede!
 Esta interação é muito valiosa para que possamos conhecer e estar ainda 
mais próximas das pessoas que compõem ou querem conhecer a Rede. 
 Uma das receitas mais queridas pela nossa comunidade virtual foi a do 
suco verde à base de inhame. Essa receitinha é simples, saborosa, nutritiva e perfei-
ta para ser preparada com produtos agroecológicos! Os ingredientes são esses:

 No Instagram @rederaizesdamata, além de notícias e informativos sobre a 
OCS e agroecologia, nós também compartilhamos uma receita semanal, preparada 
somente com produtos disponíveis através da rede!
 Esta interação é muito valiosa para que possamos conhecer e estar ainda 
mais próximas das pessoas que compõem ou querem conhecer a Rede. 
 Uma das receitas mais queridas pela nossa comunidade virtual foi a do 
suco verde à base de inhame. Essa receitinha é simples, saborosa, nutritiva e perfei-
ta para ser preparada com produtos agroecológicos! Os ingredientes são esses:

receitareceita
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o novo site: a nossa feira virtual

 Esse ano, no mês de comemoração do aniversário de 9 anos da Rede, inau-
guramos nosso site! Nele todas têm acesso a todos os produtos, mas agora com 
fotos e informações sobre a produção e procedência, tudo organizado com muito 
carinho! O site também conta um um portal de notícias, onde publicamos novida-
des e informações sobre a agroecologia e produção orgânica. Além disso, apresenta 
também informações mais detalhadas sobre as nossas provedoras, colaboradoras e 
um pouco da nossa trajetória! Assim podemos nos aproximar e conhecer melhor, 
mesmo distantes. 
 Com o novo site inauguramos também uma nova forma de pagar, a cartei-
ra virtual! Você pode recarregá-la e quando realizar alguma compra terá o consu-
mo automaticamente descontado do seu saldo da carteira. Assim não precisa ficar 
realizando o pagamento semanal. A carteira virtual, além de tornar a aquisição de 
cestas mais prática, é um dos primeiros passos para consolidação do circuito eco-
nômico solidário e em breve uma moeda social! 

“Eu tenho quatro anos de Raízes, e 
isso significa algo muito importante 
pra mim, porque faz parte de um 
processo de mudança de vida. Tudo 
o que eu conheço sobre agroecologia 
e agronomia eu aprendi com a Rede e 
com as pessoas que fazem parte dela.”

Lucas Souza

A origem dos produtos e quem os produz

 A rede Raízes da Mata é o resultado de um esforço mútuo, entre pessoas e 
comunidades que se interessam por um mundo mais solidário e saudável. Por isso, 
as famílias agricultoras e processadoras de alimentos  não “vendem” para a Rede, 
elas são a Rede! Cada membro e cada prosumidora é parte fundamental do grupo. 
 Produzindo de forma agroecológica e solidária, as provedoras, isto é, as 
agricultoras, processadoras e artesãs semeiam realidades mais justas e sustentáveis, 
se apoiando mutuamente na construção de conhecimentos e no compartilhamento 
de responsabilidades. Nossos  vínculos de solidarie-
dade são fortalecidos por meio de reuniões, muti-
rões, feiras, intercâmbios,  dentre outros ambientes 
de partilha e trocas.
 Neste intuito, a Rede agroecológica Raízes 
da Mata vai avançando na constituição de um Cir-
cuito Econômico Solidário e diversificando sua lista 
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de ofertas, garantindo alimentos naturais e saudáveis nas mesas dos  prosumidores 
e prosumidoras.
 Para que você possa conhecer melhor a origem dos produtos, criamos se-
los que identificam os estágios de produção de cada um e transmitem os motivos 
pelos quais os produtos foram escolhidos para compor a lista.

 Assim fica mais fácil reconhecer, dentre a infinidade de produtos que as 
famílias provedoras, processadoras e tantos outros parceiros oferecem. 
 A seguir você pode conhecer quais são essas famílias, pessoas, redes, insti-
tuições e circuitos que somam as ações que hoje constituem o que é a Rede Raízes 
da Mata:

Produtos agroecológicos/orgânicos, de acordo com a Lei FederalProdutos agroecológicos/orgânicos, de acordo com a Lei Federal
nº 10.831/2003, o Decreto 6.323/2007 e demais normativas.nº 10.831/2003, o Decreto 6.323/2007 e demais normativas.

Identificação dos Produtos do Circuito Econômico Solidário

Selo Verde

Selo Amarelo

REDE agroecologica raizes da mata´ ´

Selo Azul

Produtos em transição para o sistema agroecológicos/orgânicos,
que ainda não cumprem todas as regras para serem qualificados.

Produtos incluídos de forma colaborativa, tanto para diversificar
a oferta como para fortalecer parcerias e estimular que outras
famílias façam a transição para o sistema agroecoloógico. 
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Infinitum Arte e Natureza

Kriya

Rizoflora

Composta Vida

Feira do Quintal Solidário

Mirtes, Izabel, Eliana e

Artesanato

Feira da Violeira - Luciana

CUIDADOS CORPORAIS
E DOMÉSTICOSPARCERIAS COM

FEIRAS LOCAIS

Naturun

Culinária da Fi

Bolos Daia

Gosto do Paraíso

Concentra MST

EMPREENDIMENTOS,
GRUPOS E FAMÍLIAS
DA ZONA DA MATA 

Espera Feliz: Coofeliz, Solange

e Nilson

Coopaf - Muriaé 

Cooperdom - Divino - e Renata

Carangolinha

Cooafa - Araponga, Mercadinho

Magela e Grupo Aroma e Prosa

Grupo Unidas pelos sabores de

Sem Peixe 

Coopra - Acaiaca 

Fungi Tasty

Jean - Ervalia

Sabor da Terra

Feira agroecológica do Buieié

EMPREENDIMENTOS 
 LOCAIS

(PROCESSADORES)

REDE SISAL

AGRICULTORES
FAMILIARES DA OCS

José Carlos e

Maria do Socorro

Raoni

Daniel

Edna e Gil

Eva e Pedro

OUTROS
AGRICULTORES
CERTIFICADOS

Instituto Alba

Quercus

Sítio Bertoldo

PARCERIA COM
OUTROS SPG'S

FORNECEDORES
ORGÂNICOS
NACIONAIS

SPG da Mata - MOGICO de JF

SPG/RMBH - Belo Horizonte

Circuitos Agroecológicos

(Rede Ecovida, Povos da Mata

e Orgânicos Sul de Minas)

Sítio Palmará

(Ecovida)

Família Hattori

(Ecovida)

Sítio Jatobá

Ecobio

Biogânica

Live Aloe

Concentra
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carteira virtual: outro passo para o 

circuito econômico solidário!

 No ano de 2020, com a grande demanda dos produtos devido a quarentena 
importa pela pandemia, os nossos processos necessitam ser cada vez mais dinâmi-
cos, para toda a rede de prosumidoras. Com esta necessidade em mente, se imple-
mentou um novo sistema no site: a carteira virtual.
 Com a carteira virtiual a prosumidora facilmente realiza uma recarga e 
pode utilizar este saldo virtual para pagar suas compras, o valor da compra será au-
tomaticamente descontado do saldo da carteira. Assim não precisa ficar realizando 
o pagamento semanal. É só escolher os produtos para montar a cesta, concluir a 
compra e pronto, você irá receber tudo em casa. 
 Com esta ferramenta, o nosso trabalho é potencializado pois eliminamos a 
necessidade da realização de um pagamento cada vez que a prosumidora realiza  o 
pedido de sua cesta.
 Além disso, optando pela carteira virtual, são reduzidas taxas como as co-
bradas pelas prestadoras de cartão, essa diferença é revertida no preço dos produ-
tos, obtendo um valor mais justo tanto para as provedoras quanto para as consumi-
doras.
 A carteira virtual, além de tornar a aquisição de cestas mais prática, é um 
dos primeiros passos para consolidação do circuito econômico solidário e em breve 
uma moeda social! 

 Fazer uma recarga e utilizar a carteira virtual é muito simples. Tudo 
sobre a carteira, como usá-la e as várias vantagens podem ser encontradas na 
nossa página: www.raizesdamata.com.br/como-funciona-a-carteira-virtual
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o portal de notícias agroecológicas

  Você sabia que a Rede Raízes da Mata celebrou 9 anos de muito trabalho, 
consciência socioambiental, solidariedade e comunhão neste 2020? 
As notícias e novidades da Rede podem ser encontradas no portal de notícias Ra-
ízes da Mata. 
 No portal a gente pode conversar e contar sobre o que acontece na Raízes 
da Mata e no Polo Agroecológico da ZM-MG. Assim buscamos compartilhar mais 
sobre como surgem as relações que possibilitam a consolidação e o avanço solidá-
rio de uma rede tão bonita e importante para NÓS: consumidoras, colaboradoras, 
provedoras e processadoras - PROSUMIDORAS! 
 Para ter todas as novidades na palma da sua mão, basta acessar o botão 
“Noticias”, na nossa página web.
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portfólio raízes da mata

Produtos Frescos

 As provedoras que fazem parte do coletivo Raízes da Mata oferecem sema-
nalmente uma infinidade de produtos, dentre eles os hortifrutigranjeiros  produzi-
dos com responsabilidade e muito carinho pelas mãos da agricultura familiar.
Consumir estes produtos é um ato de amor próprio e responsabilidade social, que 
contribui para a garantia de renda das famílias agricultoras para consolidação de 
uma produção que não destrói e não envenena o solo. 
 Graças ao trabalho e esforço das famílias provedoras, a Rede Raízes da 
Mata pode oferecer semanalmente opções saudáveis de hortaliças, plantas medici-
nais, legumes, raízes, temperos e plantas alimentícias tradicionais, tudo isto através 
de processos justos e solidários.
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Empório

 No empório Raízes da Mata, se disponibiliza uma infinidade de produtos 
- processados e não processados. Através de parcerias solidárias, nós reunimos ali-
mentos certificados, em transição e de inclusão solidária. 
 Empreendimentos locais, produtoras articuladas pela Rede Sisal, grupos e 
famílias da ZM-MG oferecem através da Raízes da Mata produtos sem agrotóxicos 
que variam desde feijão preto a pães e quitutes artesanais. 
 Delícias sempre produzidas com responsabilidade social e ambiental.
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Processadoras

Gosto do Paraíso

 Gosto do Paraíso é uma croissante-
ria do microempreendedor francês Xavier 
Le Moigne, que mora em Viçosa / MG. Seus 
famosos croissants são feitos com farinha or-
gânica, leite, manteiga sem sal, sal marinho e 
muito pouco açúcar cristal. Os croissants são 
saborosos e macios, além de serem de fácil di-
gestão, por causa da técnica de fermentação 
lenta da massa folhada. O croissant tradicio-
nal e o de chocolate são os mais pedidos, um 
verdadeiro deleite para quem os prova.

Naturum

 A Naturum é um empreendimento 
de comida natural, ovo lacto vegetariana e 
vegana, tudo produzido com ingredientes 
agroecológicos selecionados, compondo um 
cardápio saboroso, nutritivo e exótico. Lá se 
transformam alimentos com muita criativi-
dade e requinte, oferecendo opções nobres 
e bem elaboradas. A nutrição começa pelos 
olhos, passa pelo olfato e culmina com um 
paladar surpreendente. Dentre as delícias que 
ela produz, a Coxinha de Jaca e a Coxinha de 

Jiló, com massa preparada com farinha orgânica, açafrão, pimenta preta, óleo de gi-
rassol e sal são um convite a saborear - perfeitas para compartilhar com os amigos. 
A coxinha de jiló é levemente picante e é a harmonização perfeita com uma cerveja 
gelada.
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Bolos Daya

 As quitandas da Bolos Daya são 
produções artesanais da empreendedora 
e também agricultora familiar Daiana 
Kelly. Daya, como gosta de ser chamada, 
faz deliciosos bolos com diversos ingre-
dientes orgânicos fornecidos pela Raízes 
da Mata e com alimentos cultivados e co-
lhidos na terra da família, como a man-
dioca. O que motivou Daya a fazer as qui-
tandas fitness foi a alimentação saudável 
para quem se preocupa com o bem estar 
e gosta de saborear produtos mais saudá-
veis. E o diferencial, com aquele sabor de 
bolo da casa da vó lá na roça. Agora ima-
gina com um cafezim fresquim!

Culinária da Fi

 Imagine um pãozinho ou um bolo de-
licioso. Agora imagine que além de serem 
gostosos e saudáveis, chegam na sua casa 
fresquinhos? A Culinária da Fi faz! Os pro-
dutos da Cozinha da Fi são preparados com 
muito carinho, farinha orgânica e de forma 
100% artesanal. Tudo que a Culinária da Fi 
produz é expressão saborosíssima da seleção 
minuciosa de ingredientes e sabores. O Bolo 
de Cenoura, feito com farinha de arroz e açú-
car demerara e o pão de linhaça 100% Inte-

gral são os queridinhos do pessoal, sempre presentes na mesa de quem consome 
com a Raízes da Mata.
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Mujali - Alimentos Vitais

 O Mujali oferece através 
da Rede Raízes da Mata um deli-
cioso doce chamado de Doce Vital 
e também frutas da agrofloresta 
desidratadas. O Doce Vital nas-
ce da memória de Daniel Mujalli: 
memória do carinho, do sabor e 
do aroma de um doce tradicional, 
que era feito pela sua avó. O doce 
era feito com a tradicional receita 
árabe, utilizando figos, damasco e nozes trituradas. Hoje, em Viçosa, Daniel adap-
tou a receita ao nosso clima tropical e utilizou frutos muito conhecidos da agroflo-
resta para sua composição: banana, manga, castanha de cajú e cacau.

Para ser uma processadora, mande um email para contato@rederaizesdamata.
com.br contando mais do seus produtos pra gente!
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gestao compartilhada

 O esforço para manter um organismo como a Raízes da Mata é constante 
e para isso precisamos que haja envolvimento e dedicação de todas: provedoras, 
consumidoras, colaboradoras e parceiras. A gestão compartilhada é um princípio 
e precisamos avançar cada vez mais nesse sentido pois somos todos  responsáveis 
por esse trabalho. 
 As mãos dadas e a consciência coletiva de que PODEMOS e DEVEMOS 
mudar a forma de como se produz, se comercializa, se relaciona e se consome os 
alimentos são a força motriz que nos leva a enfrentar os desafios de cada dia.
 Até o ano de 2020, muito já avançamos! Alianças cheias de afeto foram 
criadas entre todas: uma comunidade que cresce e pela qual somos gratos a cada 
dia! Porém, ainda existem muitos desafios a serem superados e precisamos de to-
dos para avançarmos.

 Contamos com você para formar, no ano de 2021, alicerces de uma rede 
agroecológica ainda mais sólida - abraçar e conscientizar o mundo com exemplos 
de  sustentabilidade e solidariedade! 

Avanço na constituição do
circuito econômico

solidário

Consolidação  e ampliação
da BASE SOCIAL:

consumidores/as e
agricultores/as

desafios atuais

Adequação sanitária dos
produtos e organização
produtiva - oferta x

demanda

Formalização jurídica

Viabilidade
econômica e
associativa

Certificação participativa

Espaço físico

Logística:
fluxo de ida e vinda

Constituição de um
fundo solidário
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agradecimentos
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 A Rede Raízes da Mata só existe graças à articulação coletiva que propor-
ciona  não só o apoio à comercialização de alimentos saudáveis, mas também pro-
porciona trocas, resistência, crescimento coletivo e comunitário. Grande parte do 
que a Rede é hoje provém das parcerias que são nossas verdadeiras Raízes! Para 
concluir essa sistematização agradecemos a todas elas! E esperamos que você, ao 
ler este caderno, consiga compreender e participar um pouco mais da nossa Rede. 
Nossos vínculos são o mais importante para nós, por isso buscamos permanecer 
sempre transparentes, acessíveis e atentos às necessidades de todas. 

A Rede é constituída por todas nós! 

 Esperamos que essa seja a primeira de muitas publicações e celebrações 
que iremos realizar juntas. E para alinhar nossos passos nesta caminhada, compar-
tilhamos com vocês o calendário Rede Raízes da Mata 2021. Nele já estão marcadas 
algumas datas importantes para nós e a participação de cada um será a nossa maior 
realização, fiquem atentos!
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calendário sazonal | 2021

Manga | Pêra D’água

Caqui | Abacate

Brocolis | Espinafre

Abóbora | Limão

Laranja | Mexerica

Vagem | Acelga

JANEIRO

março

maio

fevereiro

abril

junho

    D        S         T        Q        Q        S         S

    D        S         T        Q        Q        S         S

    D        S         T        Q        Q        S         S

    D        S         T        Q        Q        S         S

    D        S         T        Q        Q        S         S

    D        S         T        Q        Q        S         S

01 Ano-Novo |  01 Dia da Confraternização Universal
18 Retorno das Atividades

08 Dia Internacional da Mulher | 20  Início do Outono
28 Domingo de Ramos

01 Dia do Trabalho | 09 Dia das Mães

16 Carnaval | 17 Quarta-feira de cinzas

02 Sexta-feira Santa | 04 Páscoa
19 Dia do Índio | 21 Tiradentes

03 Corpus Christi  | 21 Início do Inverno

calendário sazonal | 2021calendário sazonal | 2021

06           13            20           28 

05           13            21           28 

03           11            19           26 

04           11            19           27 

04           11            20           27 

02           10            18           24 
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Jiló | Couve-flor

Tomate | Rúcula

Quiabo | Abobrinha

Beterraba | Cenoura

Pepino | Agrião

Acerola | Chuchu

julho

setembro

novembro

agosto

outubro

dezembro

    D        S         T        Q        Q        S         S

    D        S         T        Q        Q        S         S

    D        S         T        Q        Q        S         S

    D        S         T        Q        Q        S         S

    D        S         T        Q        Q        S         S

    D        S         T        Q        Q        S         S

7 Dia da Independência do Brasil | 16 Aniversário da Rede
21 Dia da Árvore | 22 Início da Primavera

02 Finados | 15 Proclamação da República
20 Dia Nacional da Consciência Negra

08 Dia dos Pais | 22 Dia do Folclore

12 Nossa Senhora Aparecida | 15 Dia do Professor
31 Dia do Saci

25 Natal

Esse calendário sazonal serve para indicar algumas das frutas, legumes e verduras 
que se destacam em cada mês.

01           09            17           23           31 

06           13            20           28 

04           11            19           27 

08           15            22           30

06           13            20           28 

04           10            19           26 

37

Esse calendário sazonal serve para indicar algumas das frutas, legumes e verduras 
que se destacam em cada mês.
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que se destacam em cada mês.
Esse calendário sazonal serve para indicar algumas das frutas, legumes e verduras 
que se destacam em cada mês.
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Espaço para anotações




