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Produção de Algodão em Consórcios Agroecológicos
 no Alto Sertão Sergipano



HISTÓRICO

•Fortalecimento e a expansão do cultivo do algodão em consórcios agroecológicos através 
dos Organismos Participativos de Avaliação da Conformidade Orgânica (OPACs), como uma 
alternativa de produção de alimentos e geração de renda para a agricultura familiar na 
região semiárida brasileira, conservando os recursos naturais e aproximando as famílias 
agricultoras ao comércio justo e ao mercado orgânico. 

• Essa primeira fase do projeto tem duração de 24 meses

•É estruturado com a Coordenação da Diaconia (Recife – PE), em parceria com a Embrapa 
Algodão, Universidade Federal de Sergipe (UFS) e ONGs parceiras diretas em 7 territórios, 
sendo o Centro Dom José Brandão de Castro parceiro de assessoria técnica no Alto Sertão 
Sergipano;

 



Centro Dom José Brandão de Castro - CDJBC

•Organização não governamental fundada em junho de 1995 por agricultores/as, técnicos e pessoas 
que lutavam pelo acesso a terra e por uma vida justa e igualitária no campo;

•Temos em Dom Brandão de Castro, o primeiro bispo da diocese de Própria-Se, o nosso referencial 
de mística e compromisso de luta em defesa da vida e contra toda forma de exploração dos/as 
trabalhadores/as do campo;

•Sua missão é de contribuir para o fortalecimento das formas de organização e qualificação dos/as 
trabalhadores/as rurais sergipanos/as na luta pela superação da exclusão social;

•Há 17 anos desenvolve assessoria técnica no Alto Sertão Sergipano.



Projeto Algodão em Consórcios Agroecológicos
no Alto Sertão Sergipano

•O projeto é desenvolvido com 137 famílias residentes 
nos 06 municípios  do Alto sertão Sergipano (Nossa 
Senhora da Glória, Monte Alegre de Sergipe, Gararu, 
Porto da Folha, Poço Redondo, Canindé do São 
Francisco);

• Há 14 meses iniciou sua caminhada no estado, desde a 
celebração do contrato com o CDJBC; 

Foto: Bayne Ribeiro



MUNICÍPIOS COMUNIDADES/ 

ASSENTAMENTOS 

GRUPOS AGRICULTORES 

MULTIPLICADORES 

FAMÍLIAS 

Poço Redondo 06 03 03 20

Porto da Folha 06 06 06 49

Gararu 03 03 03 22

Nossa Senhora da Glória 02 01 01 08

Monte Alegre de Sergipe 03 03 03 26

Canindé do São Francisco 01 

(Unidade de Produção 

Camponesa) 

01 01 06

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

06 21 17 17 131

DESCRIÇÃO QUANTIDADE DE PESSOAS ROÇADOS AGROECOLÓGICOS - 

ÁREA (HA)

KGs DE SEMENTES DE 

ALGODÃO UTILIZADOS

PLANTIO

ÁREA PLANTADA 131 46,8 257,15 02 ÁRAES COLETIVAS

129 ÁREAS INDIVIDUAIS

PANORAMA DAS FAMÍLIAS NO PROJETO ALGODÃO EM 
CONSÓRCIOS AGROECOLÓGICOS NO ESTADO DE SERGIPE – 

TERRITÓRIO DO ALTO SERTÃO SERGIPANO



•Projeto Algodão em Consórcios Agroecológicos – Estratégias Metodológicas - Componentes
•Componente 1
•Produção sustentável e acesso a mercados (Formação pela Experimentação)

•Componente 2
•Fortalecimento da organização para gestão de resultados e igualdade de gênero e geração

•Componente 3
•Planejamento, monitoramento e avaliação



FORMAÇÃO TÉCNICA PELA EXPERIMENTAÇÃO



•Embrapa Algodão + Projeto Algodão

•Responsáveis técnicos/as

•Território
•Formação dos/as técnicos/as e agricultores/as em 1 comunidade/assentamento  (6 módulos/ano + 8 dias de 

acompanhamento)

•Comunidade/Assentamento

•Técnicos/as (ONGs e OPACs) formam agricultores/as dos demais grupos

APRENDER FAZENDO



OBJETIVOS E AÇÕES DO PROJETO

1. Mapeamento, mobilização e cadastro das famílias, além da criação da linha de base do Projeto;

Comunidade Esperança – Porto da Folha
Foto: Bayne Ribeiro

Comunidade  Lagoa da Volta – Porto da Folha
Foto: Bayne Ribeiro



2. Capacitação de técnicos/as e agricultores/as familiares no 
manejo dos roçados agroecológicos  com o algodão.

1ª Formação na UAP - Planejamento dos consórcios, equidade de gênero, geração, segurança alimentar, mercado e 
certificação orgânica. 



2ª Formação na UAP - Formação dos roçados, manejo do solo, 
certificação orgânica e equidade de gênero



3ª Formação na UAP - Manejo ecológico de insetos, certificação 
orgânica e equidade de gênero



4ª Formação na UAP - Manejo dos consórcios, certificação orgânica e 
equidade de gênero



5ª Formação na UAP - Colheita, certificação orgânica e equidade de 
gênero 



6ª Formação na UAP - Pós-colheita, comercialização, certificação 
orgânica e equidade de gênero.



3. Formações técnicas e oficinas para as famílias agricultoras 
nos processos de criação do OPAC no âmbito da certificação 
orgânica.

1ª e 2ª Formação 
sobre certificação 
orgânica!!



3ª Formação – Certificação Orgânica – Formalização dos Grupos, 
Planos de Manejo e Caderno de Campo.

Realizada na UFS/Sertão – Campus em Nossa Senhora da Glória



Oficinas – Certificação Orgânica  - Formalização dos Grupos, 
Planos de Manejo e Caderno de Campo. 

Comunidade Caatinga – Porto da Folha Comunidade Lagoa da Volta – Porto da Folha Comunidade Ranchinho – Porto da Folha



4ª Formação – Certificação Orgânica – Comissão de Ética 

Realizada na Comunidade Lagoa da Volta – Porto da Folha



Oficinas – Certificação Orgânica  - Comissão de Ética

Assentamento Pedras Grandes – Poço Redondo

Assentamento  Vitória do São Francisco – Porto da Folha

Unidade de Produção 
Camponesa – Canindé 
do São Francisco

Comunidade Lagoa 
Dantas – Poço 
Redondo



5ª Formação – Certificação Orgânica – Comissão de 
Avaliação/Verificação 

Realizada na UFS/Sertão - Glória



Oficinas – Certificação Orgânica  - Comissão de 
Avaliação/Verificação

Comissão de Verificação de Canindé 
visitando Pedras Grandes – Poço 
Redondo

Comissão de Verificação Poço 
Redondo visitando Monte Alegre de 
Sergipe

Comissão de Verificação de Monte 
Alegre de Sergipe visitando Glória.



4. Apoio à produção, beneficiamento e comercialização dos 
produtos dos consórcios, através da inserção qualificada 
dos/das agricultores/as no comércio justo e mercado 
orgânico;

PRODUÇÃO - UAP- Unidade de Aprendizado e Pesquisa Participativa

Agosto 2019
Foto: Bayne Ribeiro

Abril 2019 
Foto: Bayne Ribeiro



PRODUÇÃO

Comunidade Lagoa do Chocalho - Glória

Comunidade Lagoa da Volta – Porto da Folha

Comunidade Lagoa Caatinga – Porto da Folha



PRODUÇÃO

Comunidade Lagoa do Chocalho - Glória

Comunidade Golfinho - Gararu

Assentamento Cachoeirinha 2 - Gararu



PRODUÇÃO - COLHEITA

UAP - Gararu

Pedras Grandes – Poço 
Redondo

Caatinga – Porto da Folha

Augustinho - Glória



•BENEFICIAMENTO – Processo de descaroçamento será realizado em parceria com o Estado 
de Alagoas – primeira quinzena de Janeiro de 2020.

•COMERCIALIZAÇÃO – Contrato celebrado entre a Cooperaterra e V. Fair Trade Comércio e Exportação de 
Calçados e Acessórios LTDA – VERT em 25/01/2019, Recife/PE.



.... e ainda sobre comercialização.....
Encontro de Construção do Plano de Colheita e Pós Colheita – 
Monte Alegre de Sergipe

Visita da VERT ao Alto Sertão Sergipano



E sobre os desafios.......

• Resistência por parte de algumas mulheres e homens do campo no tocante ao manejo 
agroecológico dos roçados (ex: disposição das culturas no campo);

• Sincronizar as formações na UAP com as fases  de desenvolvimento dos roçados, 
fortalecendo o processo de multiplicação de saberes de camponês para camponês;

• Desafio natural referente a apropriação sobre todo material de certificação orgânica;

• Desafios de ordem natural - clima, a exemplo de sincronizar desde a época de plantio até o 
beneficiamento.



O avanços......

• Aprendizado técnico para todos envolvidos no projeto sobre toda cadeia do algodão e os 
produtos consorciados no roçado agroecológico;

•  Metodologia do aprender fazendo – UAP – multiplicação do saberes camponês a 
camponês, com apoio técnico fortalecendo o movimento agroecológico e de certificação 
orgânica;

• Experiência em 2019 proporcionou a cada agricultor/a avaliar o manejo de sua área de 
produção, do processo de certificação possibilitando as avaliações e planejamento de área e 
de território para anos vindouros obedecendo a lei do orgânico bem como os 
encaminhamentos dos grupos agroecológicos;



• Os/as agricultores/as enxergam nesse projeto uma oportunidade de resgatar a cultura do 
algodão no sertão sergipano, uma alternativa de produção de alimentos e geração de renda 
para a agricultura familiar na região semiárida brasileira, conservando os recursos naturais e 
aproximando as famílias agricultoras ao comércio justo e ao mercado orgânico.

• Metodologia do projeto - mesmo ainda no processo pedagógico inicial – é possível perceber 
o “nascimento” do protagonismo das famílias no processo de gestão de grupos e certificação 
orgânica. Situação percebida nas atividades realizadas, no retorno produtivo, nos materiais 
de certificação desenvolvidos pelo grupo e na responsabilidade e compromisso com que 
os/as agricultores/as multiplicadores/as e seus respectivos grupo desenvolvem as 
atividades.



“A educação faz sentido porque 
as mulheres e homens aprendem 
que através da aprendizagem 
podem fazerem-se e 
refazerem-se, porque mulheres e 
homens são capazes de assumirem 
a responsabilidade sobre si 
mesmos como seres capazes de 
conhecerem”.

Paulo Freire



OBRIGADA

Bayne Ribeiro Santos Doria Tavares
(79) 999412660

CDJBC 
(79) 32596971


