RENDA PARA MAIS DE 40
FAMÍLIAS AGRICULTORAS NO
ALTO SERTÃO SERGIPANO
Já é possível vislumbrar a comercialização de produtos em
transição para certificação orgânica participativa, a partir do
beneficiamento do gergelim, pelas famílias agricultoras vinculadas
à Associação de Certificação Orgânica Participativa do Alto Sertão
de Sergipe (ACOPASE). Entre os produtos estão o óleo, o gergelim
natural, o gergelim granulado e o tahine, uma pasta de sementes
com alto valor nutricional e comumente consumida em pães,
biscoitos e torradas.
O processo de beneficiamento do gergelim, que consiste na
transformação das sementes em produtos para consumo, foi
viabilizado pelo Projeto Algodão em Consórcios Agroecológicos,
coordenado pela Diaconia, e em parceria com a Universidade
Federal de Sergipe (UFS) – Campus Sertão – Nossa Senhora da
Glória/SE e o Centro Dom José Brandão de Castro (CDJBC). Assim, a
inciativa possibilitou a compra de equipamentos adaptados à
agricultura familiar para produção de óleo e outros produtos
derivados da oleaginosa, através de recursos do Fundo de
Incentivo Produtivo e Ambiental – FIPA.
As ações de formação da UFS no beneficiamento do gergelim em
prol do fortalecimento da ACOPASE potencializam a integração do
uso de tecnologias poupadoras de mão nos consórcios
agroecológicos do algodão em unidades familiares produtivas
(UFPs), controladas pelo Sistema Participativo de Garantia (SPG),
como mini tratores, plantadeiras, roçadeiras e colheitadeiras
aspirantes. Dessa forma, a partir da parceria com o Fundo
Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) –Organização
das
Nações
Unidas
(ONU),
através
do
AKASAAM/IPPDS/UFV/FUNARBE, foi possível investir em tecnologias
para agricultura familiar, gerando redução de mão de obra,
autonomia do preparo da terra, maior taxa de aproveitamento das
chuvas, menor impacto sobre o solo e maior aproveitamento da
matéria orgânica. Assim sendo, espera-se manter ao longo do
tempo a capacidade produtiva do solo.

"

A mão de obra na agricultura
familiar é muito intensa e penaliza
principalmente as mulheres. Por
isso que o FIDA dedica bastante
atenção ao financiamento de
tecnologias adaptadas à
modernização da produção da
agricultura familiar.
Hardi Vieira - Oficial de Programas do FIDA no Brasil
-

Empoderamento feminino
rural, autonomia familiar e
tecnologias poupadoras de
mão de obra
Mais de 80 tecnologias poupadoras de
mão de obra foram viabilizadas pelo
Projeto
Algodão
em
Consórcios
Agroecológicos/Diaconia para expandir
e modernizar o cultivo do algodão e de
produtos
consorciados,
além
de
auxiliar no fortalecimento da atividade
feminina rural no sertão do nordeste
brasileiro.
Segundo o coordenador do Projeto
Algodão em Consórcios Agroecológicos
da Diaconia, Fábio Santiago, a iniciativa
"é
extremamente
estratégica,
principalmente
no
semiárido
nordestino, onde cerca de 70% a 80%
das chuvas são concentradas em
quatro ou cinco meses. Então gerar a
autonomia das famílias agricultoras
para o plantio nas primeiras chuvas é
extremamente importante tanto no
ponto de vista sanitário, quanto de
melhor aproveitamento das águas”.
Os
benefícios
trazidos
para
a
qualidade do solo com o uso dessas
tecnologias
são
explicados
por
Santiago, que também é Doutor em
Engenharia Agrícola. “O trator levanta
e inverte a camada do solo. Já com o
tratorito a ideia é completamente
diferente. É não levantar a terra, não
inverter a camada mais fértil. Essas
tecnologias poupadoras de mão de
obra fazem com que a matéria
orgânica fique na superfície do solo e
seja mineralizada, liberando nutrientes
e retendo mais água para os cultivos
do algodão consorciado. Então é outra
forma de preparar a terra com menos
impacto”, afirma.

Saiba mais no nosso site: algodaoagroecologico.com

"

O software vai
contribuir na organização
e no planejamento da
produção de algodão
agroecológico,
garantindo a inserção
produtiva dos
agricultores e
agricultoras na cadeia de
valor.
Prof. Marcelo Braga - Coordenador do AKSAAM

O lançamento de uma ferramenta
tecnológica pioneira no país torna possível
a digitalização e transparência do controle
da qualidade orgânica dos Sistemas
Participativos de Garantia (SPGs) dos
Organismos Participativos de Avaliação de
Conformidade Orgânica (OPACs) e já tem
alcançado 42 famílias agricultoras do Alto
Sertão do Sergipe e 115 do Semiárido
Piauiense.
O software é uma iniciativa do Projeto
Algodão em Consórcios Agroecológicos,
coordenado pela Diaconia, desenvolvido
pela Rede Ecovida de Agroecologia e tem o
financiamento do Projeto
AKSAAM/UFV/IPPDS/FUNARBE – Fundo
Internacional de Desenvolvimento Agrícola
(FIDA) da Organização das Nações Unidas
(ONU).
Além de fortalecer a credibilidade do
processo de certificação orgânica
participativa, a chegada do sistema
tecnológico tem potencializado o
envolvimento da juventude local nas
dinâmicas da produção agroecológica.
Exemplo disso é a estudante de agronomia
Iara Cleia da Silva (33), que também é filha
de família agricultora e tem se mobilizado
em seu território para contribuir com a
autonomia das agricultoras e agricultores
do Alto Sertão Sergipano.

Saiba mais no nosso site: algodaoagroecologico.com

