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Editorial

Por Rivaldo Ferron
Diretor - Presidente da Coopertec
A Cooperativa Central de Tecnologia, Desenvolvimento
e Informação (Coopertec) teve sua constituição em
2004 e tem como objetivo prestar serviços de planejamento, desenvolvimento, implantação, suprimento,
capacitação, educação, assistência técnica, manutenção de suporte tecnológico, nas áreas de informática,
assistência técnica, extensão rural e habitação para a
agricultura familiar, necessários ao funcionamento e
desenvolvimento de suas cooperativas filiadas.
Continuamos na luta para construirmos dias melhores aos trabalhadores, exemplo disso, são nossas
experiências com os biodigestores, aquecedores solares, bioconstrução, carneiro hidráulico, cisternas,
entre outros. Claro que ainda são poucas e com pouco investimento, é necessário continuarmos e nos
somarmos às várias iniciativas que existem, sendo
concretizadas por outros parceiros. É preciso ver que
temos alternativas mais saudáveis, de menor custo,
com menos impactos ambientais.
A Coopertec tem grande orgulho de ter executado esta
chamada pública em parceria com o MDA - SEAD no
sentido de diversificar as áreas de tabaco. Este projeto
vem de encontro ao nosso objetivo e soma esforços
no sentido de garantir educação no campo, com um
enfoque na diversificação. Sentimo-nos honrados em
contribuir para melhorar a vida dos agricultores que
lidam com a cultura do tabaco, cultura esta, que tem
causado muitos males a produtores e consumidores.
Neste material apresentamos os resultados do trabalho e com certeza temos grandes avanços. É gratificante poder motivar agricultores a preservarem suas
sementes varietais, consumir produtos das agroindústrias familiares, comprar produtos orgânicos colhidos

na lavoura e vendidos na feira, produzir seus próprios
artesanatos, consumir um churrasco com carne de
alta qualidade com animais alimentados a pasto. A
contribuição da Coopertec é no sentido de esclarecer, orientar e socializar experiências desta natureza,
sempre em um amplo debate participativo.
Trabalhos como este da diversificação, voltados à
preservação ambiental, a implantação de tecnologias
alternativas, assistência técnica em agroecologia, são
temas que fazem a Coopertec existir. Não faria sentido orientar os agricultores familiares a produzirem de
forma convencional. Trabalhar com uma orientação
alternativa é mais difícil, pois temos muitos obstáculos a superar, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Em muitos casos é só mostrar que existem
outras formas de produção, visitar experiências, que
acontece o despertar para o novo. Nossa agricultura
familiar precisa manter esta diversidade de conhecimento e produção.
Após 36 meses de trabalho, em 10 municípios, da
região do Alto Vale do Itajaí em Santa Catarina, chega
o momento de fazer um grande agradecimento em
nome da Coopertec e Cresol Central SC/RS a todas
as pessoas que participaram do projeto. Gostaria de
citar cada um, pois com alguma diferença de função,
todos foram fundamentais para chegarmos ao final
com êxito. Agradeço primeiramente a equipe de técnicos e a coordenadora que com muito empenho realizaram suas tarefas, a equipe que organizou a parte
burocrática tão necessária, ao MDA (agora SEAD) que
acompanhou com seriedade, aos muitos parceiros,
entidades, a Cresol Central, as Singulares da região
do Vale e um muito obrigado em especial as famílias
que participaram do projeto.
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Apresentação
Por Aline Sens Duarte
Coordenadora - Contrato 148/13
O “Programa Nacional de Diversificação em Áreas Cultivadas com Tabaco” – chamada pública n° 06/2013,
foi um programa com duração de três anos que iniciou as suas atividades no Alto Vale do Itajaí em abril
de 2014, através da entidade executora Cooperativa
Central de Tecnologia, Desenvolvimento e Informação
(Coopertec). Este Programa Nacional esteve amparado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA),
atualmente representado pela Secretaria Especial de
Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário
(SEAD). O Programa Nacional de Diversificação faz
parte de uma proposta interministerial com diversos
setores do governo, amparado pelo Decreto n 5.658,
de 2 de janeiro de 2006 – que promulga a Convenção-Quadro sobre Controle e Uso do Tabaco. Esta
convenção é adotada por diversos países membros
da Organização Mundial da Saúde (OMS) que evidencia através deste documento, a necessidade de
elaborar políticas públicas para atender e proteger a
saúde de todos os envolvidos com a cadeia produtiva
do Tabaco.
Para as famílias agricultoras, a OMS chama a atenção
para a doença da folha do tabaco verde, que considera esta situação agravante e desmerecedora de
quem trabalha diariamente com esta cultura. Pelo
viés saúde pública, o “porre do fumo” é considerado
um tipo de intoxicação aguda com sintomas severos,
como: cefaleia, vertigem, náusea, vômito, fraqueza
e cólica abdominal. Por esta razão e entre outras, o
Programa Nacional de Diversificação oportunizou e
incentivou através da Assistência Técnica e Extensão
Rural (ATER) novos processos de produção em concordância com uma expectativa local, atendendo assim as premissas da Política Nacional de Assistência
Técnica e Extensão Rural (PNATER). O programa procura incentivar: I) atividades produtivas diversificadas
e sustentáveis, enfocando práticas agroecológicas; II)
gestão da unidade produtiva familiar (UPF); III) organização social; IV) Comercialização; V) ConvençãoQuadro para controle do Tabaco.
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Para a região do Alto Vale do Itajaí, 880 famílias agricultoras produtoras ou não de tabaco compuseram
a nuvem de beneficiários assistidos, distribuídos em
10 municípios da região: Vitor Meireles, Rio do Campo, Taió, Rio do Oeste, Agronômica, Ituporanga, Vidal
Ramos, Imbuia, Chapadão do Lageado e Petrolândia. Essas famílias receberam, através da articulação de uma equipe de técnicos, diversas atividades
consideradas de “construção de conhecimento para
a diversificação”, ora com caráter individual (visitas
na propriedade) ora com caráter coletivo (cursos, capacitações, dia de campo, intercâmbio, entre outras
ações coletivas).
Sabemos que a proposta da diversificação não é uma
proposta simples e rápida de ser alcançada, apesar de
identificarmos nestes três anos de programa algumas
conquistas e novas iniciativas. É preciso considerar
que a diversificação é um conjunto de fatores que
precisam estar afinados para a mudança acontecer.
Essa mudança preferencialmente deve ser conquistada por um longo período de tempo e com um alto
grau de abrangência, só assim, conseguiremos com o
passar dos anos, revelar uma nova realidade histórica
para a agricultura familiar no Alto Vale.
A diversificação é uma estratégia que cria novas frentes de produção. A agricultura familiar na sua essência
já possui essa característica, visto que as famílias
agricultoras diversificam as suas propriedades seja
para comercialização ou para o consumo próprio. O
que necessitam é potencializar esta iniciativa diversa,
valorizar o que já vem fazendo e agora também se
organizar sob uma nova condição de produção.
Precisamos repensar com emergência a forma com
que estamos fazendo agricultura. A forma como
estamos nos organizando frente as nossas áreas
de lavouras, nossos quintais e hortas, das nossas
criações, das nossas relações com o mercado, para
que tenhamos “meio ambiente” livre de intoxicação
e exploração, livre para comer com qualidade e viver
com saúde.

Se queremos a diversificação agroecológica como
um sistema de produção de alimentos predominante, é preciso reconhecer e decompor o caminho da
transição que nos leva até ela. Reconhecer no nosso
dia-a-dia aonde estamos errando e como podemos
fazer para melhorar a paisagem ecológica das nossas
propriedades.
A diversificação é um sistema complexo que exige
os mais diferentes esforços, seja para reconhecer
e adaptar novos usos de ocupação de solo, manejo
diferenciado sob o uso dos recursos naturais, reconhecer a aptidão de cada solo, origem de sementes
e insumos, organização comunitária, organização na
comercialização, atualização de assuntos técnicos,
análise financeira, administrativa e doméstica, análise
de mercado, valorização de produtos e agregação de
valor, dar voz aos jovens e crianças, valorizando as
diferentes organizações das mulheres, reconhecendo
o papel das comunidades, trabalhando para assim
alimentar com qualidade milhares de famílias agriculto-ras e outras milhares de famílias que necessitam
de forma intermediária destes alimentos para viver.
Todo este aparato de situações, exige das famílias
agricultoras tomada de consciência e decisão sobre
estes diversos assuntos.
Por isso a sua complexidade e a necessidade de mais
tempo e incentivo para a realização e busca destes
serviços. Apesar do tempo curto, muitas destas temáticas foram abordadas nas atividades coletivas e nas
conversas individualizadas. Além de todo o trabalho
de valorização do gênero mulher, já que as mulheres
se mostram sempre atuantes e organizadas no meio
rural, através dos seus grupos de interesses afins,
buscando e incentivando práticas através da manipulação de alimentos, artesanato e pintura, confeitaria
e bolachas, produtos de limpeza, além de práticas de
saúde e higiene.

regularidade de ofertas de produtos e confiabilidade
de produção ecológica, além da liberdade de escolha
para a comercialização de seus produtos, que historicamente e culturalmente sempre mantiveram os seus
sistemas de produção atrelados há alguma indústria
integradora.
Para atender a todas estas demandas do sistema
complexo que é a diversificação, uma série de ações
foram organizadas e realizadas através do programa
para conscientizar as famílias beneficiárias dos diferentes assuntos e necessidades que a diversificação
exige. Muito das demandas aqui já citadas, foram
trabalhadas de forma introdutória com as famílias
beneficiárias, elucidando-as minimamente das inúmeras possibilidades e vantagens da diversificação.
Esta revista descreverá experiências consideradas
exitosas e promissoras pelos técnicos de campo.
De qualquer forma, todos os beneficiários tiveram,
em menor ou maior grau, aproveitamento das visitas técnicas e atividades coletivas realizadas. Todos
de alguma forma se aproximaram do caminho da
diversificação. O sucesso da mesma está na constante tomada de consciência, na busca de melhorias,
adaptando-se, moldando-se às novas frentes, revendo
valores e atitudes, no que diz respeito a produção
ecológica de alimentos e a outros produtos e serviços
oriundos das áreas rurais.

A diversificação aqui reconhecida, proporciona para
as famílias agricultoras autonomia sob suas escolhas,
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Agronômica
Por Leide Daiana Espindola
Técnica de Campo

Agronômica é um município localizado no Alto Vale
do Itajaí com população de 5.371 habitantes. Desde
a sua colonização era conhecida pelo forte potencial
agrícola, sendo seu primeiro nome Pastagem, devido
as terras férteis e as gramíneas de qualidade que possuía, servindo de pastagens aos animais dos tropeiros
que por ali passavam.
Há muitos anos, Agronômica é conhecida mundialmente como sendo a maior produtora de arroz irrigado por hectare, tendo na agricultura sua principal fonte
econômica. A produção do tabaco também é umas
das principais fontes de renda de seus habitantes.
Com a chegada do Projeto da Diversificação em Áreas
Cultivadas com Tabaco, no ano de 2013, buscou-se
acima de tudo construir o conhecimento dos agricultores para novas oportunidades de renda. Motivando
as famílias a conhecer novas culturas e novas técnicas de manejo para que suas propriedades fossem
diversificadas.
Como destaque das ações desenvolvidas pelo projeto, ressalto o trabalho realizado com as mulheres,
que com a participação nos cursos e oficinas, além
de aprender na teoria conheceram a prática de cada
atividade desenvolvida. Diversas famílias comercializam produtos confeccionados pelas mulheres, au-

mentando a renda familiar e elevando a autoestima
dessas mulheres que se encontravam esquecidas no
meio rural. Um exemplo é a família de Luzia Longen
Bilk que hoje tem como fonte de renda os produtos
do gênero alimentício que são preparados na propriedade e comercializados nas cidades vizinhas. Luzia e
o marido participaram das capacitações oferecidas
pelo programa e agregaram valor nesta atividade desenvolvida no rural com caráter não agrícola.
Outras famílias também estão produzindo alimentos e
comercializando. É o caso de Joice Vignoli, Mario Krieger e Zenaide Longen, que por enquanto ainda não se
dedicam exclusivamente a essa atividade, mas vem
fortalecendo a mesma dentro de suas propriedades.
Com o programa, conseguimos atender comunidades
nunca atendidas antes com assistência técnica que
não fosse a fornecida pela indústria tabagista. Na
comunidade de Alto Serrinha, os moradores e beneficiários do projeto relataram que nunca haviam participado de alguma atividade que tivesse sido trazida
para a comunidade. E em minha opinião aí está um
diferencial do programa que é trazer o conhecimento
até o agricultor. Seja ele através das visitas técnicas
individuais ou dos cursos e oficinas, pois o agricultor
mostra-se muito mais receptivo e a vontade no seu
ambiente.

“Luzia e o marido participaram das capacitações oferecidas pelo programa e agregaram valor
nesta atividade desenvolvida no rural com caráter
não agrícola.”
Família Bilk
Doces
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Entre as melhorias realizadas na área da agricultura
destaco a aplicação de adubos orgânicos como o pó
de rocha, o preparo de caldas e inseticidas biológicos, bem como o uso da homeopatia nos rebanhos.
Hoje o agricultor entende que muito melhor do que
tratar as doenças, pragas e parasitas, é evitar o seu
aparecimento. E isso só é possível buscando manter
o equilíbrio do meio ambiente.
A família de Valdete Russi Brandl com a participação
nos cursos oferecidos pelo projeto, hoje trabalha com
a homeopatia em seu rebanho leiteiro, com o melhoramento de pastagens aplicando o pó de rocha no lugar
da adubação química que era utilizada anteriormente.
Além de ter baixado o custo de produção, viu o seu
produto ser mais valorizado. Por isso hoje planeja
o abandono da cultura do tabaco para aumentar a
atividade leiteira na sua propriedade.

Outras famílias viram no cultivo protegido boas condições de produção de alimentos. Uma atividade que
tem bastante relevância é a produção de morangos
no sistema semi-hidropônico. Devido a grande instabilidade das condições climáticas da nossa região, as
culturas vinham sofrendo muito com os períodos de
secas, seguidos por períodos de chuvas em excesso
e temporais que as devastavam. Com o cultivo protegido, pode-se proporcionar condições climáticas mais
próximas das ideais para a produção dos morangos.
Com a promoção e participação em viagens técnicas e treinamentos sobre a nutrição dessa cultura,
a família de Herondina Franco e a do seu filho Edio
Rafael Franco hoje tem na produção do morango uma
das principais fontes de renda de sua propriedade.
Planejam aumentar essa atividade e abandonar por
completo o cultivo do fumo. É gratificante ver a afinidade que a família desenvolveu com essa cultura. Eles
comentam que trabalham com gosto nas estufas.

“Outras famílias viram
no cultivo protegido boas
condições de produção
de alimentos. Uma atividade que tem bastante
relevância é a produção
de morangos no sistema
semi-hidropônico.”
Família Franco
Morango

Muitos agricultores estão doentes, pois são anos e
anos repetindo aplicações de agrotóxicos e adubos
químicos. No entanto, com a chegada do projeto não
é difícil encontrar quem fabrica o seu próprio substrato como o bokashi para ser usado na produção
de hortaliças. Na família de Valdoino Machado, esse
substrato está eliminando a aplicação de qualquer
produto químico. Ele diz estar satisfeito, pois além
de sua família estar trabalhando de maneira mais
saudável, sabe que os consumidores também estarão
consumindo um produto saudável.
Como técnica responsável em atender 80 famílias
com o Projeto da Diversificação da Cultura do Fumo,
vejo a aplicação do mesmo como um divisor de
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águas. Com toda certeza existem as famílias antes
e as famílias depois dele. Em muitas famílias a diferença é pequena, quase que imperceptível, em outras
posso notar grande diferença. Mas o que me deixa
com a sensação de dever cumprido é o fato de saber
que em cada casa que eu passei e cada pessoa que
eu atendi, deixei um pouco de mim. E acima de tudo
que auxiliei de alguma forma para que o conhecimento fosse melhorado e isso nunca será tirado deles, o
conhecimento adquirido.
Citar algumas famílias ou situações é até injusto com
os demais, porque cada um da sua maneira pode
acessar uma política pública de qualidade que veio
fortalecer a agricultura familiar.

Chapadão do Lageado
Por Rodrigo Francisco
Técnico de Campo

O trabalho de Assistência Técnica e Extensão Rural
(ATER) com o público de 80 famílias beneficiárias do
Programa Nacional de Diversificação no município de
Chapadão do Lageado foi dividido basicamente em
cinco grupos de interesses afins, de caráter formal e
informal: Associação de Agroecologia, Associação
das mulheres da Casa das Massas, Associação de
Mulheres Amigas de Florestal, Grupo Estrela e Grupo
dos Agricultores que trabalham com gado leiteiro e
de corte.
Com o grupo de agroecologia o trabalho serviu de
reforço para as ações que vinham sendo realizadas
no município há vários anos com a assessoria do
Centro de Motivação Ecológica e Alternativas Rurais
(Cemear). O Programa trouxe novas famílias para o
processo de transição agroecológica, proporcionando
várias formações para construção de conhecimento
sobre o cultivo e manejo agroecológico: o cuidado
com a vida do solo, valorização das sementes crioulas, trocas de experiências. A exemplo, foi realizado
dias de campo para produção de caldas agroecológicas como calda para controle de fungos e insetos
como a sulfocálcica e bordalesa; caldas fortificantes:
supermagro, Cálcio boro, biofranbov; além de outras
atividades para recuperação da vida microbiótica de
solo: EM (microorganismos eficientes), compra coletiva de esterco, mudas frutíferas e de verdura, uso de
pó de rocha e bioisca.

Este grupo amparou a venda de seus produtos junto
a feira, construída juntamente com o Projeto Sabores
da Roça, executado pelo Cemear, Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE) municipal e de Balneário Camboriú, Box do Ceasa e mercado local. Todos
esses processos de produção sem agredir o meio
ambiente, valorizando as potencialidades naturais
de cada propriedade. O sonho de muitos em mudar
para uma alternativa mais limpa, bem como a comercialização direta do produtor ao consumidor são
fugas que a agroecologia vem oferecendo paralelo a
um sistema convencional de produção que apenas
vive de exploração das famílias, recursos naturais,
inviabilizando a agricultura familiar.
Já na Associação de Mulheres da Casa das Massas
as atividades coletivas do Programa de Diversificação capacitaram as mulheres através de formações
em confeitaria de bolo e bolachas, manipulação de
chocolates, práticas agroecológicas, terapia e intercâmbios para troca de experiências. Os mercados
acessados pelo grupo de mulheres foi o PNAE, feiras
livres, mercado local e Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Família Bilk
Fruticultura Orgânica

Família Weirich
Batatas Diversas
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A associação emergiu dentro de um grupo de mulheres da comunidade de Rio Saltinho, entre 2005 e
2006, através do Programa Microbacias 2. Na oportunidade, acessaram recurso do Apoio a Projetos de
Infraestrutura e Serviços em Territórios (Proinf) que
foi selecionado e beneficiados com a estrutura física
(construção) e algumas máquinas. Outro projeto que
ajudou na estruturação da Casa das Massas foi realizado em parceria com a Cáritas e a Coopertec, no
qual o grupo recebeu em 2016 quase R$ 20 mil em
máquinas e equipamentos para a produção.
A Associação de Mulheres Amigas de Florestal também é um grupo formalizado com 30 associadas que
se reúnem a cada 15 dias na entre safra para proporcionar um tempo para elas conversarem, executar
trabalhos e trocar experiências. A atividade de renda
do grupo gira com bingos, sendo uma parte dos prêmios de artesanatos produzidos por elas, sopão e
feijoada comunitária, além de torneios municipais.
Este grupo recebeu inúmeras capacitações como curso de pintura em vidro, confeitaria de bolos, terapia
corporal, manipulação de chocolate, salgadinhos e
doces, bolsas de calça jeans, corte e costura. Este último foi uma das alternativas mais bem estabelecidas
dentro do grupo, pois algumas já possuem máquinas
de costura na residência, onde costuram para a família
e até mesmo para comercializar.

Para o grupo de mulheres Estrela de Rio Lageado,
grupo informal que se reúne frequentemente nas
entre safras, as capacitações oferecidas foram intercâmbios, pintura em tecido, artesanato com fitas em
toalhas e terapia. O objetivo foi trazer novas informações para as iniciativas realizadas dentro do grupo.
As mulheres pintam e fazem artesanatos de fita em
toalhas, além de trocar experiências. Esses materiais
produzidos são vendidos na sede. Além disso, fazem
bingos e festas para arrecadar recursos para o grupo.
Já com o grupo de agricultores que trabalham com
gado de leite e corte foram realizados dias de campo
para manejo e implantação de pastagem, intercâmbios para conhecer biodigestor, propriedades com
pastagens estruturadas e práticas agroecológicas.
Contudo, todas as ações realizadas através da ATER
teve o objetivo de promover o desenvolvimento rural
sustentável, apoio a iniciativas econômicas já instaladas, promover a melhoria da qualidade de vida no
meio rural, apoio ao associativismo e cooperativismo,
valorização de gênero e vários outras.

“O Programa trouxe novas famílias para o processo
de transição agroecológica,
proporcionando várias formações para construção de
conhecimento sobre o cultivo
e manejo agroecológico: o cuidado com a vida do solo, valorização das sementes crioulas, trocas de experiências.”
Família Padilha
Hortaliças Orgânicas
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Imbuia
Por Ana Maria Vendrami
Técnica de Campo

Motivação, envolvimento, mobilização e diversificação, são as palavras que conduzem o relato de vivências aqui representadas por um caso, que se tornou
referência, mas que traduz as mudanças vividas por
inúmeras comunidades, em que as mulheres, motivadas por uma proposta de Assistência Técnica e
Extensão Rural (ATER) pública, mudam os rumos e
o foco restrito de uma produção agrícola praticada
sob os moldes tradicionais durante várias gerações.
A mobilização e os aprendizados proporcionados pelas atividades do Programa Nacional de Diversificação
em Áreas Cultivadas com Tabaco, muda a história de
vida de mulheres e de suas famílias no município de
Imbuia, em Santa Catarina, especialmente em duas
comunidades: Alto Rio Engano e Fazenda Boa Vista.
Desde o início de 2016, um grupo de mulheres, instigadas pela técnica de campo que realizou um trabalho voltado para a implantação de um novo modo
de organização da Unidade Produtiva Familiar (UPF),
passou a organizar a sua comunidade encorajandose, conquistando autonomia e fortalecendo o espírito
de cidadania. No caso, a organização de grupos de
mulheres destas comunidades já citadas, impulsionou
a diversificação de fontes produtivas e geradoras de
renda, levando as comunidades a vislumbrarem possibilidades de mudanças no sentido de superar um
sistema convencional de vida e de produção.

As ações do Programa Nacional de Diversificação
amparado pela parceria com o Centro de Motivação
Ecológica e Alternativas Rurais (Cemear) foram a mola
propulsora para a mobilização das mulheres das comunidades citadas, além de significar a continuidade
e o fortalecimento para outros grupos anteriormente
organizados no município.
A experiência que se apresenta mediante o relato das
linhas subsequentes, é apenas uma entre outras que
revelam as transformações na vida de famílias que se
envolveram na proposta da diversificação produtiva
agrícola e não agrícola nas propriedades rurais do
lugar.
Assim foi o caso da família de Elizete Schveppe Cardoso, que diante da condição submissa e limitada
por um sistema de vida tradicional no campo, se embrenhou nas ações resultantes do programa criando
novas oportunidades para a família.
Inicialmente ocorreram visitas individualizadas nas
famílias beneficiárias do programa. Em seguida, foram
propostos encontros nos quais efetuaram-se os momentos de orientação e formação, ao mesmo tempo
em que ocorria o despertar de um novo olhar sobre
a vida no campo.

“Motivação, envolvimento, mobilização e
diversificação, são as
palavras que conduzem
o relato de vivências
aqui representadas.“
Grupo Mulheres Artesanato
Artesanato
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A percepção de que o campo é um lugar bom para
viver, gerou novas expectativas para a família de Elizete, ocasionando uma reflexão sob um modo de
vida desencantador. As novas experiências proporcionadas pelo Programa Nacional de Diversificação
geraram o sentimento de descoberta de novos horizontes. Tornaram evidente a satisfação de viver os
primeiros resultados do novo modo de organização
da propriedade, ali incorporado.
As reuniões, cursos, encontros, intercâmbios, troca
de experiências entre grupos de mulheres já organizados no município, faz com que novos grupos
se organizem e despertem em cada localidade. Por
afinidade e parentesco, pela troca de saberes locais,
pelas orientações e incentivo da agente técnica que
orienta as ações do programa e, principalmente pela
vontade de superação dos problemas que impedem
o bem estar na comunidade, primeiro as mulheres e,
sequencialmente, as famílias inteiras, se envolvem
nas ações do programa. Dessa forma, modificam o
foco de trabalho, melhorando significativamente a
qualidade de vida.
No caso da família de Elizete, que focou na implantação do cultivo de morangos, ela, como mulher que
idealizou o projeto, tomou para si a responsabilidade
de fazer com que os resultados esperados acontecessem. Na sua percepção, até a autoestima mudou.
Sempre acreditando no seu sonho, envolveu o esposo
e os filhos e juntos se embrenharam no alcance das
metas estabelecidas no momento do planejamento.

No relato da família, a força de vontade e o acompanhamento constante realizado pela técnica de campo
fez com que a caminhada de uma família iniciada
em 2001, modificasse seus rumos. Na tentativa de
encontrar uma saída para a difícil situação vivida pela
família, Elizete decidiu iniciar um processo de busca
de conhecimentos com a intenção de encontrar uma
atividade geradora de renda mensal ou semanal para
sua família. Visto que as demais atividades, além de
exigirem grande esforço e maiores investimentos,
eram de renda anual. Coincidentemente, no mesmo
período, iniciaram as ações do Programa Nacional
de Diversificação.
Sempre demonstrando coragem e interesse em apostar em novas possibilidades, Elisete buscava assimilar
tudo o que levasse a mudanças dentro da Unidade
de Produção Familiar. Em um dos cursos que participou teve a oportunidade de elaborar um projeto
voltado para produção dentro da propriedade. Foi a
partir disso que optou pela produção de morango em
sistema protegido. No processo da elaboração do
projeto esteve atenta a tudo o que se referia à produção: tratamento, embalagem, possíveis espaços
para comercialização, entre outros. Na medida em
que pesquisava foi conhecendo mais e melhor sobre
a atividade.

Família Cardoso
Morango

Mulheres Artesanato
Artesanato
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“O que mais chama
atenção neste processo é
a conquista de valores de
gênero. A autonomia da
mulher, enquanto mulher,
que assume a responsabilidade de fazer acontecer e
dar certo.”
Mulheres Artesanato
Artesanato

Em 2016, segura de que a alternativa seria promissora, organizou a família para aderir definitivamente à
proposta. Construída a estufa de produção com capacidade para 5.000 mudas de morango, no sistema
semi-hidropônico, foi desencadeado o cultivo. Cientes
de que as dificuldades poderiam surgir, passaram a
viver a experiência. Os resultados esperados não foram totalmente alcançados, mas foram promissores.
Com isso, a decisão pelo aprimoramento da atividade
e a persistência em continuar permanece.
A família entende que está no caminho certo e que
os problemas que surgem podem ser resolvidos com
o empenho de todos. Segundo Elizete, “as mudanças
desejadas, de modo geral, não aconteceram ainda,
mas aos poucos as coisas vão se engrenando”. Ela
afirma também que com a união da família e com
diálogo, tudo acontecerá ao seu tempo.
Uma análise da situação em pauta, associada a outras
experiências e relatos das famílias que aderiram a este
programa, leva a compreender que os desafios e as
adversidades da vida no campo não são suprimidos,
mas são enfrentados a partir de perspectivas mais

animadoras. O fato de se engajar em uma proposta
de cooperação, através da qual, se produz e comercializa de modo que a geração de renda passa a ser
mais frequente e a percepção de que a vida se torna
mais saudável e tranquila faz com que outras famílias
também apostem nesse tipo de mudança.
Sem desconsiderar o relevante papel dos homens no
gerenciamento das propriedades se faz a menção da
valorosa dedicação das mulheres, bem como, do seu
empenho no resgate de saberes indispensáveis à revitalização do trabalho com a terra. É próprio da mulher
a ligação com a vida, o cuidado com o processo de
criar e recriar, valorizar o que é essencial para a busca
de uma vida melhor.
Assim, o que mais chama atenção neste processo
é a conquista de valores de gênero. A autonomia da
mulher, enquanto mulher, que assume a responsabilidade de fazer acontecer e dar certo. A família participa
de tudo, porém, quem faz a frente, tanto no que diz
respeito à coragem de tomar iniciativas, quanto no
planejamento e execução das atividades de produção
e comercialização, é a mulher.
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Ituporanga
Por Ana Claudia Heck
Técnica de Campo

As famílias selecionadas para esta etapa de três anos
de atuação do Programa Nacional de Diversificação
em Áreas Cultivadas com Tabaco foram, de maneira
geral, as que já haviam participado da chamada pública anterior, cuja duração era apenas de um ano.
O programa envolveu sete comunidades rurais do
município, sendo elas Ilha Grande, Rio Bonito, Rio dos
Bugres, Três Barras, Rio Perimbó, Alto Rio das Pedras
e Lageado Águas Negras.
A metodologia trabalhada no município de Ituporanga
foi e é participativa. Iniciamos o trabalho com o Diagnóstico Participativo e Planejamento Inicial, onde o
grupo de beneficiários tinha que contribuir com suas
experiências de vida e opiniões a repeito dos temas
propostos, utilizando como metodologia inicial o Desenho Rico, ferramenta utilizada pela Soft System
Methodology (SSM).
Esse trabalho inicial foi essencial para elencar as temáticas e problemáticas das comunidades do município de Ituporanga a serem desenvolvidas pelo
programa, de maneira participativa sem a imposição
técnica. Uma abordagem para criar uma responsabilidade de reflexão dos membros da comunidade para
o que pretendiam fazer no futuro diante da sabida
conscientização dos malefícios causados pelo fumo,
desde sua produção até seu consumo, e o consequente incentivo governamental para diminuição de áreas
cultivadas com o mesmo.
Apesar de ser do mesmo município, as comunidades possuem níveis organizacionais diferentes, bem
como distintas condições de relevo e possibilidades
de atividades econômicas. Por isso, optou-se por atividades envolvendo cada comunidade específica com
reuniões e oficinas participativas nos clubes de mães/
mulheres, bem como atividades que juntavam os grupos das distintas comunidades a fim de trabalharmos
assuntos de interesse comum.

ecologia, realizado em Porto União-SC, aplicação da
administração rural com o controle das recitas e despesas das unidades.
Foram oferecidas oficinas e cursos de caráter intermunicipais onde foram programadas saídas de campo
com a participação de outros municípios que participam do programa, permitindo aos beneficiários que
conhecessem outras organizações e espaços produtivos envolvendo novas características da paisagem
regional e estadual.
Na área da agricultura orgânica um dos colaboradores foi o engenheiro agrônomo Jairo Restrepo Rivera
que trabalhou com práticas voltadas para essa área,
com preparados de caldas, compostos fermentados
(bokashi) e uso do pó de rocha. Elementos estes responsáveis pela reestruturação do solo, adubação e
proteção das plantas, buscando reequilibrar o sistema
de produção. Ocorreram saídas de campo para conhecimento de propriedades certificadas e produtoras de
orgânicos em municípios vizinhos.
Também foram realizados cursos voltados para a
produção de frutas, abordando pomares domésticos
e comerciais, em parceria com o engenheiro agrônomo Irineu Bernardo Schuelter- Epagri, realizados em
meados de julho de 2015 e 2016 no município de
Vidal Ramos.
Em 2015, 2016 e início de 2017 ocorreram atividades voltadas para o resgate do plantio de sementes
crioulas, focando na cultura do milho que faz parte da
base das unidades produtivas, com a colaboração do
engenheiro agrônomo Alexandre Prada e em parceria
com o Centro de Motivação Ecológica e Alternativas
Rurais (Cemear), tendo como objetivo a retomada desta atividade de produção e cuidados realizados pelo
agricultor com manutenção de sua própria semente.

Nos grupos de mulheres foram trabalhados cursos
voltados para área gastronômica, em parceria com
a Somais (Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda-ME), artesanatos e trabalhos
manuais, tendo como perspectiva uma possível fonte
de renda para as beneficiárias individualmente ou do
grupo como um todo.
Também foram trabalhados assuntos voltados diretamente para a agricultura, com temáticas envolvendo
a agricultura orgânica, produção de frutas, produção
de sementes crioulas, galinheiro/horta na Unidade
Produtiva Familiar (UPF), Seminário Nacional de Agro16

Família Becker
Sal Mineral

Oficinas com a proposta de otimização dos espaços e
interação das atividades da unidade produtiva familiar
com o modelo de produção galinheiro/horta, também
foram organizadas, executadas em parceria com o LABENSRU/UFSC, junto com o professor Antônio Carlos
Machado da Rosa. Abordaram o princípio da atividade
com a base de cálculos para atender a UPF, buscando
aproveitar sempre recursos da propriedade usando
o conceito da visão agroecossistêmica da unidade,
reorganizando os sistemas de produção envolvidos.
Um exemplo a ser destacado nesse período de atuação do Programa Nacional de Diversificação em Áreas
Cultivadas com Tabaco é a Unidade Produtiva Familiar
de Jacir e Dayane Becker localizada na comunidade
de Ilha Grande. Eles possuem como atividade principal
a fumicultura, vacas de leite e produção e venda de
hortaliças. Uma propriedade que já estava no processo de diversificação, mas acentuou seu potencial ao
longo desse período. Destacaram-se também pelo
esforço e comparecimento nas oficinas programadas.
Participaram do processo de acompanhamento aprofundado, onde há o incentivo a anotação das receitas
e despesas efetuadas durante os meses, junto com
a aprendizagem da oficina de administração rural,
começaram a aplicar o conteúdo e realizar o processo
de fluxo de caixa permitindo com essa prática achar
o ponto específico a ser melhorado.
Iniciaram o processo de produção de seus insumos
orgânicos, uso de preparados para o cultivo das hortaliças e manutenção sadia das vacas, ressaltando o
baixo custo e melhor desempenho para tais. Construímos na unidade, áreas experimentais para a realização das oficinas de resgate de sementes de milho
crioulo, onde foram plantadas pequenas áreas para
avaliação do desempenho das sementes seleciona-

das nos anos de 2015 e 2016. No último ano, Jacir
fez a substituição do milho comprado e plantado na
unidade, por milho crioulo, usando como base as suas
anotações de custo de produção e o bom desenvolvimento da cultura no local. Tendo por objetivo maior
custo beneficio com maior qualidade pelo menor custo financeiro. No ano de 2016 também iniciamos na
propriedade o trabalho de implantação de uma unidade modelo do sistema de manejo galinheiro/horta
que servirá para visitas e aprendizado das demais
famílias beneficiárias do Programa.
A aceitação das famílias foi e é lenta, é um processo
de conhecimento entre o técnico e os beneficiários.
São abordadas temáticas orgânico/agroecológicas,
que saem da rotina de conhecimento convencional conhecidas por todos. Há uma resistência natural a tudo
que é “novo”. O processo de mudança é sempre difícil
e essa resistência deve ser quebrada aos poucos com
o acesso a informação e as experiências no campo.
Iniciando o processo de diversificação nas unidades é
uma forma das famílias enxergarem como é possível
viver e ter renda sem depender da cultura do tabaco.
Comedidamente, em áreas pequenas, entendendo o
processo de transição e aprendendo a produzir outras
culturas e lidar em outras áreas como a de vacas de
leite, agroindústrias e demais segmentos, é possível
criar a potencialidade de outra atividade que não a
fumicultura.
O Programa Nacional de Diversificação em Áreas Cultivadas com Tabaco é um trabalho que foi iniciado e
que precisa ser continuado, pois é uma ferramenta de
informação direta e indireta ao produtor rural, utilizada
para o apoio e suporte, focando sempre na qualidade
de vida dos envolvidos.

“Nos grupos de mulheres
foram trabalhados cursos
voltados para área gastronômica, em parceria
com a Somais, artesanatos e trabalhos manuais,
tendo como perspectiva
uma possível fonte de renda para as beneficiárias
individualmente ou do
grupo como um todo.“
Grupo de Mulheres
Confeitos
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Petrolândia
Por Carlos Alberto Noriler
Técnico de Campo

A valorização das associações, seja formal ou informal, no meio rural, são identificadas por políticas públicas (PNATER-ATER) como espaços promissores
de saberes e desenvolvimento local. As mesmas são
criadas com objetivo de integrar as ações dos associados (agricultores e trabalhadores rurais) em benefício da melhoria do processo produtivo e da própria
comunidade à qual pertencem. Cada comunidade tem
uma cultura e estrutura própria, as quais influenciam
a forma de ação e organização das associações.
O desenvolvimento rural sem associações voluntárias
dificilmente seria possível. Atualmente, percebe-se
claramente o grande fortalecimento dessas organizações na participação nos espaços sociais, políticos
e econômicos. O poder local, ou seja, força social organizada passa a ser visto como espaço de gestão
político-administrativa.
Durante os três anos de execução o Programa Nacional de Diversificação trabalhou, através de metodologias participativas, diversas atividades de valorização
destes espaços sociais construídos e atendendo os
diversos interesses de formação das seguintes associações: Associação de Mães Peregrina do Alto
Indaial, Associação de Mulheres Vida Nova do Alto
Três Barras, Associação Comunitária do Rio Galego
e Associação de Pequenos Agricultores do Alto Três
Barras.

Dentro destas associações, cabe ressaltar as organizações das mulheres que procuram espaços de
formação sem caráter exclusivamente agrícola, e
sim, atividades ditas não-agrícolas que predominam
como alternativa de renda e de agregação de valor. O
programa procura valorizar essas iniciativas muitas
vezes específicas para o público mulheres, a exemplo
de algumas capacitações realizadas, como cursos
de manipulação de alimentos, conservas e geleias,
panificação, produção de massas, confeitaria, pathcolagem, pintura em tecido, decoração em chinelos
e intercâmbio com feiras de artesanato. Estas formações agregam valor no dia a dia destas mulheres,
seja para a alimentação da família, valorização do
ambiente doméstico e novas fontes de renda.
Cabe aqui ressaltar em particular as ações da Associação de Pequenos Agricultores do Alto Três Barras, fundada em 2010, que ao longo do Programa se
destacou pela organização e motivação em realizar
diversas atividades.
A exemplo, como forma de aprendizagem prática e
ação social e que beneficiou toda a comunidade, foi a
realização do curso de construção em ferro e cimento,
onde realizamos a construção da primeira cisterna
deste tipo no município.

“Cursos de manipulação
de alimentos, conservas e
geleias, panificação, produção de massas, confeitaria, pathcolagem, pintura em tecido, decoração
em chinelos e intercâmbio
com feiras de artesanato.”
Associação de Mulheres
Artesanato
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Outras ações ainda foram desenvolvidas com a comunidade, fortalecendo o interesse coletivo e levando novas noções de desenvolvimento: curso de construção
em madeira, dias de campo de plantio de milho crioulo, curso de boas práticas com a vigilância sanitária,
dia de campo de plantio de variedades de feijão, dia
de campo borrachudo, além de intercâmbios diversos
como turismo rural e fruticultura em Urubici, pastoreio Voisin em Atalanta e Joaçaba, Feira Regional de
Agroecologia, dentre outros.
Observamos que as associações encontram dificuldades em angariar recursos para desenvolver suas atividades, não possuem efetivamente um planejamento,
mas realizam suas ações a partir da identificação
de uma necessidade na comunidade. As prestações

de contas são feitas pelos próprios diretores. De forma simples e transparente a contabilidade é vista
ou utilizada apenas para atender exigências legais.
As políticas públicas têm sido pouco desenvolvidas
devido à dificuldade de acesso aos projetos sociais,
porém observa-se que exercem influência sobre as
condições básicas de sobrevivência das famílias.
Quanto à participação, os associados são envolvidos
em todos os trabalhos da comunidade onde buscam
de maneira conjunta o desenvolvimento econômico
e social da mesma, procurando a articulação política
e a comunicação entre as associações que exercem
fluência social e organizativa na realidade local.

“Os associados são envolvidos em todos os trabalhos da comunidade
onde buscam de maneira
conjunta o desenvolvimento econômico e social da
mesma.”
Associação Agricultores
Agrobiodiversidade Feijão
Crioulo

De maneira mais individual podemos citar que vários
agricultores passaram a produzir sua própria semente
de milho, resgatando práticas que estavam esquecidas. Também tivemos a participação de beneficiários
em acesso a políticas públicas como o Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE) que constituem alternativas de renda, onde como premissa utilizamos a
produção ecológica ou em transição como requisito.
De uma forma geral avaliamos como excelente a realização do trabalho junto às comunidades do município,
onde junto com os parceiros, Cemear, Prefeitura Municipal e Epagri buscamos ao longo destes três anos o
desenvolvimento local sustentável. Parece-nos óbvio
que este é apenas o início de uma construção social
e econômica para as comunidades com alternativas
de renda e produção. A fumicultura na nossa região
no modelo de integração está encravado na cultura
agrícola, que mesmo mudando de atividade, vários
agricultores buscam esse mesmo modelo, a exemplo

da suinocultura, que facilita todo o processo desde a
produção até a venda do produto final.
Dito isso, esperamos que esse processo de construção não seja interrompido por fatores adversos a necessidade local, que esse tipo de Assistência Técnica
e Extensão Rural (Ater) se constitua em realidade para
que realmente seja atendido o pequeno agricultor com
Ater gratuita e voltada para seus interesses e não das
integradoras.
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Rio do Oeste e Agronômica
Por Thais David de Amorim
Técnico de Campo
Toda a metologia utilizada no Programa de Diversificação é baseada na construção do conhecimento
através de atividades individuais e coletivas como
visita as propriedades das famílias beneficiárias, visitas técnicas, organização de cursos, oficinas, dia
de campo, participação de seminários, entre outros.
As atividades coletivas realizadas foram definidas a
partir de dois critérios: atender as solicitações das
famílias cadastradas e mostrar novos temas, que
servissem de inspiração para possíveis mudanças
nas propriedades.
Ao longo do projeto foram realizadas inúmeras atividades direcionadas para o público feminino. As atividades, desde elevação de auto estima a geração
de renda, tiveram como objetivo demonstrar o papel
importante que a mulher tem no meio rural, muitas
vezes esquecido dentro da Unidade de Produção Familiar (UPF).
Os cursos voltados para o gênero feminino, foram
basicamente direcionados a alimentação, seja para
autoconsumo, seja para comercialização. Dentre os
cursos realizados deve-se destacar o curso de massas, bolachas caseiras e confeitaria, que foram fundamentais para despertar o interesse de algumas
beneficiárias para iniciar a comercialização de seus
produtos, melhorando a renda e qualidade de vida
dessas famílias. Considerando a valorização do gênero mulher, foi realizado um workshop de pentea-

dos e workshop sobre comercialização e gestão da
propriedade.
Os jovens também tiveram grande participação nas
atividades, sendo possível perceber maior envolvimento nas atividades voltadas a parte de mecanização ou
quando estava ligado a “novas” tecnologias, talvez por
terem maior facilidade a mudanças.
As atividades coletivas têm grande papel no despertar
para novas ideias. É nesse momento que existe a troca
de experiência entre os participantes, estreitamento
das relações de amizades, muitas vezes deixado de
lado na correria do dia a dia e fortalecimento da comunidade. Após as atividades, foi possível ver uma turma
mais unida e entusiasmada, muitos dos participantes
iniciaram novas atividades após participar dessas
atividades, ficando evidente a importância dessas
ações na mudança do meio rural.
Ao longo dos três anos do programa, várias famílias
tiveram uma participação mais intensa. Alguns beneficiários buscaram maior envolvimento do técnico
nas atividades realizadas dentro da UPF, através de
questionamentos, discussão, como o caso de Raulino Batels, de Agronômica, que muito interessado,
participou de diferentes atividades sempre com olhar
crítico e curiosidade, testando em sua propriedade os
conhecimentos construídos ao longo dos cursos e
fazendo adaptações para sua realidade.

“Raulino passou de
produtor de fumo insatisfeito para produtor de aipim. Através do projeto,
foi possível buscar novas
variedades de aipim e
batata doce para ser experimentado na propriedade do beneficiário.”
Família Batels
Aipim e Batata Doce
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Assim, seu Raulino passou de produtor de fumo insatisfeito para produtor de aipim. Através do projeto, foi
possível buscar novas variedades de aipim e batata
doce para ser experimentado na propriedade do beneficiário, conseguindo bons resultados e segundo o
próprio beneficiário, uma das variedades apresenta
qualidade superior as que eram cultivadas anteriormente.
Deve-se destacar que todo cultivo é feito de forma
sustentável, sem uso de agrotóxicos e insumos químicos, a custo quase zero.
Outra família que também pode ser destacada é da
beneficiária Elisangela Patel, de Rio do Oeste, que viu
o curso de Produção de Massas como oportunidade

para montar uma agroindústria para produção de pizzas congeladas. Atualmente ela e o marido produzem
e comercializam seus produtos em todo município,
contando com o Selo de Inspeção Municipal (SIM).
Além dos beneficiários cadastrados nos projetos,
outros agricultores das comunidades tiveram oportunidade de participar e iniciar processos de mudanças através das atividades coletivas, como o caso de
Salete Vanderleide que montou uma agroindústria de
massas congeladas, comercializando diretamente
para o consumidor e também abastecendo mercados do município. Outro destaque é a filha de Salete
Adami, que após participar de um curso de bolachas,
passou a produzir e comercializar bolachas caseiras.

“As famílias, bastante
receptivas, mostravamse muito satisfeitas em
participar de um projeto
como o da diversificação,
relatando em muitos
momentos a importância
desse tipo de política
pública para as famílias
do meio rural.“
Família Bilk
Gado e Leite

Ao atender 80 famílias, encontramos muita diversidade no que diz respeito a idade, cultura, origem,
costumes, fazendo com que a relação tenha algumas
diferenças. Nesse grupo é possível encontrar famílias
mais fechadas e outras totalmente dispostas a aceitar
o diálogo com o técnico, com sugestões e questionamentos. As famílias, bastante receptivas, mostravamse muito satisfeitas em participar de um projeto como
o da diversificação, relatando em muitos momentos
a importância desse tipo de política pública para as
famílias do meio rural.
Ao longo dos anos do projeto, foi possível perceber
uma mudança na forma de ver a cultura do tabaco.
Muitos produtores viam a cultura como única alternativa de renda para pequenas propriedades, trabalhando com insatisfação e falta de qualidade. Ao final
do projeto, é satisfatório ouvir relatos de produtores
que pensam em abandonar a cultura do fumo por
descobrir novas atividades mais rentáveis e que ofereçam melhores condições de trabalho. Em algumas

famílias houve a diversificação da propriedade, ou o
fortalecimento de uma atividade secundária, como
era visto a bovinocultura leiteira, fruto de atividades
que visavam fortalecer essas atividades, como no
caso da oficina de homeopatia ou curso de produção
de gado de leite.
Vejo como técnica que o processo de mudança foi
iniciado nessas famílias assistidas pela chamada
pública. O despertar desses agricultores para novos
horizontes foi bastante desafiador, já que o processo de integração feito pelas indústrias fumageiras é
bastante vicioso e cômodo, embora nada vantajoso
para esses produtores. Ao fim desses três anos de
programa, é bastante satisfatório ver a diferença que
o mesmo fez na vida de muitas famílias. Tenho certeza que todos sairão com boas lembranças e novas
experiências vividas ao longo desse processo. A ideia
de mudança foi implantada em cada participante e
não tenho dúvida que ainda sairão várias histórias de
mudança dessas famílias.
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Rio do Oeste
Por Fábio Júnior Montagna
Técnico de Campo

O trabalho realizado pelo Programa Nacional de Diversificação em Áreas Cultivadas com Tabaco teve como
objetivo atender com Assistência Técnica e Extensão
Rural (ATER) famílias produtoras de tabaco, que necessitavam de acompanhamento técnico para iniciar
processos de diversificação das áreas produtivas.
No percorrer dos anos, além das visitas individuais em
cada propriedade, realizou-se uma série de atividades
coletivas: capacitações, cursos, intercâmbios e dia de
campo, como por exemplo, treinamento em produção caseira de biscoitos, massas para congelamento,
biosubstrato bocashi e nitrato de potássio caseiro,
elaboração de caldas naturais e uso de fermentados,
manejo da bovinocultura de leite, manejo da microbiologia no solo, produção, classificação e inspeção de
ovos coloniais, implantação e manejo de pastagens,
peletização caseira de sementes, “biochar”, carvão
bio-ativado, pintura em tecidos e vidros, elaboração
de sal mineral, calcinação de ossos, pré e pró- biótico,
entre outros.
Com o trabalho exercido neste programa cito alguns
exemplos de bons resultados que foram alcançados
e que ainda tem um caminho de melhora pela frente.
A família Jochem, da comunidade Águas Verdes, em
2014 cultivava uma área de dois hectares de tabaco
e já trabalhava com a bovinocultura de leite, com 10
vacas produzindo uma média de 18 litros/vaca/dia
e recebendo R$ 0,92/litro. Atualmente a família não
cultiva mais o tabaco e aumentou o número de vacas,

agora são 28 vacas produzindo em média 21 litros/
vaca/dia e recebe R$ 1,25/litro. Para a complementação da renda ainda produz plantas ornamentais e reflorestamento, exerce prestação de serviços na região
e produz uma gama de alimentos para subsistência.
Com as capacitações do programa e as parcerias das
entidades regionais, em especial a Cresol, a família
tem iniciado o uso de preparados para a agricultura
orgânica, como o sal mineral e o pro-biótico usados na
bovinocultura de leite. Além do EM (microrganismo eficientes) e caldas nas áreas de lavoura e horta.O ponto
mais importante que motivou a família a parar com o
cultivo do tabaco foi o sofrimento do trabalho na safra
e os riscos de saúde com o alto uso de agrotóxicos.
A família Feltrin, da comunidade Águas Verdes, assim
que iniciou o Programa tinha recentemente parado
com a produção de tabaco. Logo iniciou a produção
de hortaliças, sempre preocupados em se especializar
na área, alcançaram a produção orgânica, cultivando
principalmente alface, feijão de vagem, pepino, milho
verde, couve flor, brócolis, repolho, temperos verdes e
chuchu. Infelizmente sua produção não permaneceu
orgânica pois ingressou com a alface hidropônica,
dificultando a certificação. Hoje a família mantém a
produção de hortaliças e continua utilizando algumas
práticas orgânicas, que resultam significativa melhora
na renda, qualidade de produção, melhoria do trabalho
e qualidade de vida.

“Com as capacitações do
programa e as parcerias
das entidades regionais,
em especial a Cresol,
a família tem iniciado o
uso de preparados para
a agricultura orgânica,
como o sal mineral e o
pro-biótico usados na
bovinocultura de leite.”
Família Jochem
Gado e Leite
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A exemplo: a safra convencional de pepino 2015/2016
com três mil plantas da cultura produziu 2.000 quilos
a R$ 1,80/ kg; na safra 2016/2017 produzida com
algumas práticas e preparados orgânicos, como o
uso do ácido pirolenhoso, sulfato de zinco e E.M.
(Microrganismos Eficientes), com três mil plantas da
cultura produziram 6.000 quilos. A família relata que
no sistema orgânico a produtividade é maior, pois
visam à renovação da microbiologia do solo.
A família da Silva, da comunidade Alto Sumidor, relata
que com o auxílio do Programa Nacional de Diversificação, aprendeu a fazer o E.M e que o uso deste
produto nas instalações na qual possuem suínos,
inibiu consideravelmente a reprodução das moscas,
melhorando a fermentação, deixando um esterco sem
cheiro e ainda melhorando a qualidade no mesmo
para o uso nas pastagens e lavouras. Também atualmente prepara e usa o bocashi na lavoura, além da
calda de sulfato de zinco e fosfito, fazendo com que
aumente a produção de alimentos mais saudáveis
para toda a família.
A família Gambeta, da comunidade Alto Sumidor, relata que as ações do Programa Nacional de Diversificação, melhorou a qualidade de vida da sua família,
através das práticas apreendidas nas ações coletivas,
como o preparo do sal mineral caseiro, pro-biótico
para a bovinocultura de leite, uso da microbiologia
na lavoura e pastagem, uso de caldas naturais nas
frutíferas, entre outras práticas que contribuíram para
a sustentabilidade da Unidade de Produção Familiar
(UPF), aumentando a sanidade animal, melhorando
a qualidade da produção e possibilitando economia
nos custos produtivos.
A família Haverroth, da comunidade Ribeirão do Ouro,
cultivava uma área de pouco mais que cinco hectares de tabaco e já trabalhava com a bovinocultura de
leite, com 40 vacas produzindo uma média de oito

Família Haverroth
Artesanato

litros/vaca/dia a R$ 0,87/litro. Hoje vem melhorando a bovinocultura leiteira através do conhecimento
adquirido nas atividades coletivas. Agora com 25 vacas produzindo em média 15 litros/vaca/dia e está
recebendo R$ 1,27/litro/leite. Outra fonte de renda
importante que se iniciou na UPF foi o artesanato
em MDF, o qual tem significativa mudança na renda
e trabalho destacado com as mulheres da família. A
família Barcelos/Stringari, da comunidade Ribeirão
Franzói, tem melhorado a qualidade de vida. O tabaco ainda é a principal atividade, mas com o uso de
alguns preparados orgânicos na produção, como o
fermentado do tipo bocashi, nitrogênio líquido caseiro
e o supermagro, possibilitou melhoras na saúde do
agricultor e sua família, diminui o custo de produção
e aumentou a produtividade. Outra fonte de renda é a
produção do milho que também foi melhorado com
o uso do nitrato de potássio caseiro, sulfato de zinco
e ainda com a implantação da microbiologia no solo
via E.M.
No início não foi tão fácil a absorção das famílias ao
programa, pois relatavam que estavam cansados de
projetos que não saiam da teoria, que no final não
conseguiriam alcançar nenhum resultado positivo
à UPF. No entanto, com o desenvolvimento das atividades e práticas dos preparados orgânicos fomos
ganhando a confiança de cada um. Com o passar do
tempo ainda começamos colher alguns resultados
destas práticas e então sim podemos dizer que algumas satisfações destas famílias foram sanadas. Por
outro lado, além de ser um programa muito bom em
seu objetivo e trajetória, tem seu tempo de execução
muito curto. Em três anos, faz-se o que pode se fazer,
mas a transição de uma produção convencional que
vem sendo indicada pelo agronegócio há anos, não
se consegue mudar em três anos, é uma mudança
complexa e por isso leva um bom tempo de trabalho
para acontecer.

Família Stringari
Fumo e Aipim
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Rio do Campo
Por Aline Sens Duarte
Coordenadora

Rio do Campo possui aproximadamente seis mil habitantes e sua economia é baseada na pequena propriedade familiar rural, sendo que se destacam os cultivos
de arroz e fumo, e em menor escala, estão os cultivos
de milho, feijão, criações de gado e subsistência. As
atividades iniciais do programa foram voltadas para
diagnóstico e planejamento, que através de metodologias participativas elegeram as principais temáticas
a serem trabalhadas e desenvolvidas a campo, seja
através das visitas individuais em cada propriedade
e/ou através das atividades de caráter coletivo, como
cursos, dias de campo, capacitações e intercâmbios.
As 80 famílias beneficiárias estão distribuídas entre
as comunidades de Santa Maria, Alto Rio do Campo, Varaneira, Rio da Prata, Rio Waldrich, Rio Azul e
Taiozinho. Através da aplicação de um questionário
de caracterização da Unidade Produtiva Familiar, aplicado pelo técnico de campo em cada propriedade e
com cada família beneficiária, obteve-se informações
de caráter estatístico, que registrados e organizados,
passam a representar um grupo de agricultores familiares com características e desafios afins.

gostariam de deixar de trabalhar com a cultura do
tabaco. Muitas consideram penoso o trabalho com
o fumo, devido a época da colheita em pleno verão, e
aproximadamente 27% das famílias são atingidas pela
doença da folha do Tabaco Verde, alegando passarem
por mal estar, vômitos e dor de cabeça.
A baixa lucratividade com a cultura do tabaco também
aparece como mais um agravante para deixar a atividade de lado. Para as 80 famílias, existe um grupo
que possui aproximadamente 40 a 60% da renda bruta
destinada ao custo da produção de tabaco, um outro
grupo pequeno com uma situação mais desfavorável
ainda, de até 70% da renda bruta destinada a despesas de produção, e um outro pequeno grupo, um
pouco mais favorável, com aproximadamente 20 a
30% da renda bruta destinada ao custo de produção
do tabaco. A falta de Assistência Técnica e Extensão
Rural (ATER) adequada, manejo do solo com práticas
conservacionistas, uso excessivo de agrotóxicos e
falta de tratos culturais são fatores que podem refletir
no custo no final da safra do tabaco.

Para ilustrar o perfil dos beneficiários de Rio do Campo, aproximadamente 89% das famílias assistidas são
produtoras de tabaco, com ou sem outras atividades
para a diversificação. Destas, aproximadamente 57%

“As principais culturas
consideradas alternativas
para a diversificação,
levantada pelos beneficiários, foram respectivamente Produção de
Hortaliças, Melhoria para a Produção de
Leite, Fruticultura e
Produção de Ovos
Coloniais.”
Família Biancato
Mudas
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Os questionários de caracterização também revelam
que aproximadamente 80% das famílias realizam a
prática da adubação verde, porém apenas 20% pratica a técnica do plantio direto. A falta de adoção de
práticas de conservação da fertilidade física, química
e biológica do solo podem ocasionar altos custos de
produção e/ou baixa produtividade.
Afim de contribuir para a mudança desta realidade,
durante os três anos de execução do Programa Nacional de Diversificação, foram incentivadas inúmeras
atividades de interesse, com o intuito de despertar
novos hábitos, novas práticas e dar subsídio para iniciar novos processos.
As principais culturas consideradas alternativas para
a diversificação, levantada pelos beneficiários, foram
respectivamente Produção de Hortaliças, Melhoria
para a Produção de Leite, Fruticultura e Produção de
Ovos Coloniais. Diversas atividades de construção de
conhecimento de caráter coletivo, realizadas ao longo
dos três anos, buscaram atender estas demandas
alternativas. A cada final de período (ano do projeto), avaliações de replanejamento aconteciam junto
à comunidade para rever as temáticas e a satisfação
com o programa.
Para a produção de hortaliças, a realização das oficinas em Biosusbtratos I,II, III, na qual trabalhou-se a
fabricação do biosubstrato do tipo bokashi; microrganismos ativados; inseticidas e fungicidas naturais;
origem, química e física do solo, deram noções básicas para iniciar a atividade de horticultura. O dia de
campo em Agricultura Orgânica com o colombiano
Jairo Restrepo Rivera, complementou a “construção
do conhecimento” com novas práticas e fabricos, com
diversos tipos de caldas quentes e frias (sulfocálcica,
bordalesa, calda de cinzas, bicarbonato de sódio, permanganato, entre outras), farinhas de ossos, uso do
pó de rocha, carvão e cinzas como fontes de fosfitos.
Anunciando aos beneficiários interessados, que plan-

tar orgânico não é apenas deixar de usar agrotóxico,
mais sim lançar mão de novas práticas de manejo de
solo e planta. A agroecologia e a produção orgânica
são referenciadas em quase todas as ações do Programa Nacional de Diversificação.
Uma outra prática importante que atendeu aos interessados pelas hortaliças e pela melhoria da produção de leite foi a atividade realizada sobre rochagem
com a instrução do professor e pesquisador Bernardo
Knapik. A rochagem é uma prática milenar que dependendo da origem da rocha pode trazer inúmeros
benefícios aos cultivos. O professor Bernardo direciona suas pesquisas ao uso de uma composição
de rochas silicáticas para a remineralização de solos,
oriunda do município de Trombudo Central, localizado
as margens da BR 470 no Alto Vale do Itajaí. Por ser
um material de origem regional, de baixo custo e alta
eficiência, o uso do pó de rocha já tem se mostrado
favorável na recuperação de pastagens, uso em lavouras de milho e cebola, além do cultivo de hortaliças. Além disso, homeopatia, sal mineral e silagem
também foram discutidos em forma de capacitação.
Estas ações contribuíram para a melhoria do manejo
e sanidade do gado leiteiro, aumento na produção de
leite, melhoria das pastagens e saúde dos animais.
Atividades coletivas voltadas para a manipulação de
alimentos em específico hortaliças e treinamento para
comercializar em feiras também aconteceram, estas
em parceria com prefeitura e sindicato local. Um dia
de campo para produção de pólen também foi atividade incentivada. Há na cidade de Rio do Campo um
entreposto para a manipulação de pólen, esta oferta
subsidiou assistência técnica e comercialização do
produto.

“Durante os três anos de
execução do Programa
Nacional de Diversificação, foram incentivadas inúmeras atividades
de interesse, com o intuito
de despertar novos hábitos, novas práticas e dar
subsídio para iniciar novos
processos.”
Família Boeger
Morango
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“Os grupos de mulheres
em diferentes comunidades foram beneficiadas
com diversas atividades:
capacitação em manipulação de alimentos, oficina de biscoitos, curso em
confeitaria, panificação,
entre outras.”
Família Becker
Paníficos

Já os grupos de mulheres em diferentes comunidades
foram beneficiadas com diversas atividades: capacitação em manipulação de alimentos, manipulação de
carne de suínos, oficina de biscoitos, curso em confeitaria, panificação, manipulação de chocolates e trufas, oficina de produtos de limpeza doméstica, curso
de conservas e temperos, entre outras. Essas ações
contribuem para a agregação de valor para produtos
oriundos da propriedade, melhoria na alimentação da
família, higienização doméstica e boas práticas na
manipulação de alimentos, além da possibilidade de
gerar renda paralelo as atividades agrícolas.
Ocorreram ainda outras atividades de capacitação
de relevância como reunião técnica do morango, capacitação e regulagem de implementos, curso em
três fases de Administração Financeira Doméstica;
fiscalização sanitária para a produção de aves e ovos
coloniais, entre outras ações que caracterizaram o
programa em Rio do Campo.

Cabe lembrar que o processo de diversificação é um
processo difícil, porém possível de acontecer. Buscar
informações sobre como proceder e planejar é fundamental para o sucesso de qualquer atividade, seja
agrícola ou não agrícola. A atuação de uma ATER
pública, gratuita e de qualidade, reforça a permanência
e a efetividade de novas iniciativas para o desenvolvimento rural local. A agricultura familiar é diversa em
sua composição social, econômica e cultural, valorizar
toda esta diversidade é dar novas condições para que
as propriedades e as famílias agricultoras sintam-se
satisfeitas e alcancem a sustentabilidade com melhores condições de vida.

“Buscar informações sobre como proceder e planejar é fundamental para
o sucesso de qualquer atividade, seja agrícola ou
não agrícola.”
Família Steinback
Alho
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Taió
Por Jaqueline Baldo
Técnica de Campo

O Programa Nacional de Diversificação no município
de Taió iniciou suas ações a partir das atividades de
diagnóstico e planejamento, utilizando na sua construção metodologias participativas, na qual construiu-se
junto a um grupo de beneficiários uma matriz conceitual de ações e temáticas, orientando os trabalhos de
campo e os diversos serviços de Assistência Técnica
e Extensão Rural (ATER) a ser desenvolvidos ao longo
da execução do programa. A partir deste trabalho
de base, a técnica de campo passou a identificar as
temáticas demandadas pelos beneficiários e propôs
através das atividades de construção de conhecimento, individual e coletiva, diversas capacitações e orientação de relevância econômica, ambiental e social.
Cabe aqui apresentar as principais temáticas e ações
realizadas a partir da matriz conceitual orientadora
dos serviços de ATER para o município de Taió:

• Cooperativismo, Associativismo, Comunhão grupal
– Motivação e sensibilização para a necessidade de
buscar a união entre as pessoas, vizinhos e comunidade. Além de enfatizar a importância e necessidade
da formação de uma entidade que fortaleça e facilita
os entraves na produção, comercialização e crédito.
• ATER, conhecimento – A importância de ofertar serviços de ATER por diferentes entidades e instituições,
para dar base, reforço e continuidade nas iniciativas
de desenvolvimento rural.
• Recursos naturais, embelezamento UPF, preservação ambiental – Capacitar as famílias beneficiárias
para a preservação ambiental, jardinagem e paisagismo da Unidade de Produção Familiar (UPF) e recuperação dos recursos naturais (nascentes), valorização
para o turismo. Realizou-se visitação na APREMAVI
em Atalanta, instituição de referência em preservação
ambiental. Além de uma capacitação em jardinagem
e paisagismo.
• Comércio – As famílias que diversificaram, foram
apoiadas e tiveram acesso a comercialização, seja direto ao consumidor, terceiros, feiras, políticas públicas
e supermercados. Os produtos viabilizados foram: a
comercialização de ovos coloniais (AESTA), hortaliças,
frutas, geleias, aipim, doces, salgados, artesanatos
entre outros.

Família Edner
Milho e Suínos

• Agroindústria - Obtiveram diversas capacitações e
cursos profissionalizantes de manipulação de alimentos, produção, armazenamento, rotulagem, embalagem. Biscoitos, docinhos, massas e salgados, reaproveitamento de alimentos, geleias de frutas, compotas,
conservas de hortaliças e palmeira real, embutidos,
processamento, desossa de aves caipira e suínos,
criação, instalações, manejo, sanidade, legislação.
• Diversificações (bovino de leite – aves de corte e
postura, hortifrúti) - Na área de gado de leite obtiveram
capacitações de inseminação artificial, homeopatia
animal, melhoria genética Montbiliard, manejo e implantação de pastagens. Na área de hortifrúti como
melhoria e incentivo para a produção de subsistência,
comercialização, frutas ou hortícolas, manejo_ receitas orgânicas, usos de caldas e inseticidas naturais.
Participação em Seminário Estadual de Agroecologia
em Porto União/SC. Pó de Rocha. Avicultura de corte
e postura obtiveram capacitação sobre manejo, alimentação, galpões, sistema de produção, legislações
e sanidade animal.
• Artesanato e culinária, saúde - Cursos que atenderam as mulheres: artesanato com pintura em vidro,
tecido e tela, acabamentos com pintura, produção
de puffs, produção de rosas com tecido voal. Cultivo,
manejo e preparo de chás, saúde, com palestras de
prevenção de doenças, sexualidade, cuidados alimentação, higiene pessoal, culinária entre outros.
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“Ex-produtores de tabaco, que com o incentivo
do programa aumentaram
a produção de autoconsumo, iniciaram a comercialização de hortaliças
e ovos coloniais.”
Família Fortunato
Frango Colonial e Postura

Todas as 80 famílias beneficiárias em menor ou maior
grau aceitaram e buscaram colocar em prática o conhecimento adquirido com as atividades de capacitações ofertadas pelo programa. Cabe aqui apresentar e
ressaltar, a exemplo, algumas propriedades. É o caso
de Adelina e Zoni Edener, ex-produtores de tabaco,
atualmente obtém sua principal renda da piscicultura integrada com suínos, além da atividade leiteira e
viticultura. Produzem alimentos para autoconsumo:
hortaliças, leite, batata, milho, carnes, ovos, frutas,
tubérculos, entre outros. A experiência colocada em
prática, foi aplicar o pó de rocha na lavoura de milho
aumentando consideravelmente a produtividade. A
rochagem é o processo de extração do pó de rocha
e a incorporação de rochas moídas ao solo, como
forma de tornar a terra menos ácida e mais fértil.
Quando aplicados, os diferentes minerais existentes
nas rochas também ajudam a recuperar e a renovar
a fertilização das áreas agrícolas. Na região do Alto

Vale, está disponível um pó de rocha rico em sílica,
resultando em um milho mais vigoroso, sadio e com
os nutrientes necessários para planta.
Outro exemplo, é a propriedade de Caetano Paulo
Zanchetta, Vera Edener e o filho Brian. Eles produzem
para autoconsumo milho, carnes, frutas, hortaliças,
tubérculos, entre outros. Obtém sua principal renda
de aves de corte colonial e aipim descascado. Com
a realização de práticas de manejo e conservação do
solo (uso de pó de rocha, adubação orgânica, adubação verde, rotação de culturas) aumentaram consideravelmente a produção de aipim, a ponto de construir
uma agroindústria de descascar aipim.

“Eles produzem para
autoconsumo milho, carnes, frutas, hortaliças,
tubérculos, entre outros.
Obtém sua principal renda de aves de corte colonial e aipim descascado.”
Família Zanchetta
Beneficiamento de Aipim
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“Além da produção de
autoconsumo, a principal
renda está nas matrizes
de leite e aves de corte
colonial.”
Família Hilderbrandt
Frango Colonial

Acessando créditos com juros voltados a agricultura
familiar e comercializando através da Cooperativa,
legalizaram sua agroindústria com inspeção estadual.
Outra experiência é a da Unidade de Produção Familiar (UPF) de Nadir Gramkow Hildebrandt, Marcos
e a filha Ester. Além da produção de autoconsumo,
a principal renda está nas matrizes de leite e aves
de corte colonial. O sistema de produção de aves de
corte está voltado ao uso de pastagens em piquetes
e alimentação com produtos naturais como abobora,
aipim, hortaliças, entre outros.
Já Dacila Spredemann, Guido e a neta Carla produzem
uma diversidade de alimentos para autoconsumo.
Possuem como principal renda matrizes de leite, produção de geleias, conservas e artesanato para venda
direta. Esta UPF é guardiã de sementes crioulas, como
as diversas variedades de milho, feijão, pipoca, amen-

doim, abobora, entre várias outras sementes.
Ainda, podemos mencionar Andrelino Fortunatto e
Nerci, ex-produtores de tabaco, que com o incentivo
do programa aumentaram a produção de autoconsumo, iniciaram a comercialização de hortaliças e
ovos coloniais. As hortaliças é comercialização direta,
para terceiros, feirantes, supermercados e merenda
escolar. Sendo que obtém inspeção estadual para
os ovos coloniais, através do entreposto (AESTA) da
cidade de Aurora.
Cabe revelar a importância de manter os serviços de
ATER, gratuito e de qualidade junto aos agricultores
familiares, para a manutenção das propriedades e
para a construção de uma proposta de desenvolvimento rural sustentável.

“Produzem uma diversidade de alimentos para
autoconsumo. Possuem
como principal renda
matrizes de leite, produção de geleias, conservas
e artesanato para venda
direta.”
Família Spredemann
Guardiã de Sementes
Crioulas
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Vidal Ramos

Por Mariele Marta Beck
Técnica de Campo

Os primeiros colonizadores chegaram em Vidal Ramos em meados de 1920, período em que o local
ainda pertencia a Brusque. Entre 1928 e 1930 recebeu
o nome de Adolfo Konder, mas só em 17 de fevereiro
de 1957 que Vidal Ramos se emancipou e adotou o
seu nome atual.

as ações do Instituto, para que estas agroindústrias
se organizem, produzam e comercializem seus produtos e se mantenham com uma nova renda. Todo
esforço é válido para que os trabalhos nas agroindústrias iniciem e se mantenham com motivação e
profissionalismo.

Atualmente o município ostenta o título de Capital
Catarinense do Cimento e é conhecida também como
a cidade da Doce Festa. A partir do ano de 2011, a
economia da cidade cresceu muito devido a produção de cimento, no entanto a economia local ainda
está baseada na agricultura, com destaque para as
produções de fumo, cebola e milho. Sua população
estimada em 2011 era de 6.361 habitantes e possui
uma área de 343,81 quilômetros quadrados.

A Agroindústria de biscoitos Schmeckt gut, localizada
na comunidade de Salseiro, foi um dos projetos contemplados e teve apoio do Instituto Votorantim que
repassou a verba para que o sonho se tornasse real.
As receitas são resgates das pessoas que viveram e
que vivem na comunidade do Salseiro, comunidade
essa que possui suas origens oriundas da colonização
alemã, tendo como base a matéria prima vinda da
agricultura familiar, criando oportunidade de geração
de renda e emprego para as famílias que possuem
suas raízes na agricultura familiar.

Em 2013 com o início do Programa Nacional de Diversificação em Áreas Cultivadas com Tabaco, 80 famílias foram cadastradas para participarem e receberem
os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural
(ATER) durante três anos, na qual foram trabalhadas
através de inúmeras capacitações em diferentes
áreas, destacando-se algumas particularidades para
atender agroindústrias. Cabe aqui ressaltar o trabalho
em parceria com o Instituto Votorantim. O mesmo
aprovou a construção de agroindústrias de biscoitos,
extração de mel e geleias em comunidades atendidas
pelo programa. Fica reconhecido a importância dos
trabalhos de mobilização e capacitação que o Programa Nacional de Diversificação/Coopertec vem desenvolvendo nas comunidades. O programa de ATER
vem estruturando e dando base, conjuntamente com

Ass. Mulheres
Biscoitos
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Já a associação dos apicultores de Vidal Ramos (APIVIRA), grupo formado por apicultores e agricultores
interessados na produção de mel e sub produtos da
atividade apícola como geleia real, pólen, própolis,
cera, entre outros, recebeu através do programa diversas capacitações específicas para a apicultura,
intercâmbio e seminários, buscando novas tecnologias para aumentar a produção de mel o qual a região
possui bastante potencial.

Família Jorge
Geléia

“Todas estas iniciativas
associadas as agroindústrias, valorizam e
incentivam o trabalho de
empreendedores locais,
estimulando iniciativas de
geração de novas rendas,
redução das desigualdades e a dependência econômica das comunidades.”
Família Milmersted
Mel

Todas estas iniciativas associadas as agroindústrias,
valorizam e incentivam o trabalho de empreendedores
locais, estimulando iniciativas de geração de novas
rendas, redução das desigualdades e a dependência
econômica das comunidades. Estimula também a
formação de gestores e organizações, contribuindo
para torná-los agentes mais efetivos e eficazes para
o real desenvolvimento das comunidades. Perante
isso, nos tornamos parceiros nessa caminhada, com
o objetivo maior de capacitar essas famílias para que
esses empreendimentos gerem renda e empregos
nas comunidades.
Outro grupo beneficiado com inúmeras capacitações
foi o grupo que desenvolve turismo rural através da
“Acolhida da colônia”, composta por seis famílias que
formaram o grupo da Doce Acolhida, o qual também
foi beneficiado com uma agroindústria de doces e
geleias também pelo programa redes do Instituto Votorantim. O objetivo da agroindústria de geleias é reduzir as perdas de frutas nas pequenas propriedades,
fazendo com que o excedente das frutas seja vendido
para a agroindústria, sendo a fruta mais uma fonte de

renda para o pequeno agricultor. No entanto, se faz
necessário que a produção das frutas seja escalonada
e que não falte matéria prima para o processo produtivo. Perante essa preocupação estão sendo feitos os
plantios de variedades que produzem o ano inteiro.
Na agricultura orgânica destaca-se a família de Ceso e
Solange de Souza que há 15 anos resolveram iniciar o
plantio de hortaliças e verduras no sistema orgânico,
devido a uma forte intoxicação por venenos utilizados
no cultivo do tabaco, que fez com que a família largasse o cultivo do mesmo passando a produzir alimentos
orgânicos. Primeiro suas áreas foram trabalhadas
em transição e adequação ao longo desses 15 anos,
e hoje é uma propriedade certificada e modelo na
produção de orgânicos no município de Vidal Ramos.
Essa família hoje além das vendas de suas sacolas
para seus clientes, atende também os programas do
governo, Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e
o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE),
com hortaliças e raízes orgânicas e futuramente passará a oferecer frutas orgânicas também.

“Passaram a buscar
mais informações sobre
o cultivo, além de entender e aplicar em sua
propriedade os princípios
agroecológicos para que
consigam aumentar sua
sustentabilidade econômica-financeira, aumentando os benefícios para
eles mesmos.”
Família Raimundo
Horticultura Orgânica
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“Propriedade certificada e modelo na produção
de orgânicos no município de Vidal Ramos.
Essa família hoje além
das vendas de suas sacolas para seus clientes,
atende também os programas do governo.”
Família Souza
Horticultura Orgânica

A família também incentivou alguns agricultores da
comunidade a iniciarem o plantio de milho crioulo
porque entendem que a semente é patrimônio deles, que não se pode deixar que caiam nas mãos de
multinacionais que já possuem muitas variedades
de sementes em seu poder, fazendo com que os
agricultores acabem ficando dependente deles, hoje
o esforço é que os agricultores plantem e troquem
sementes de milho crioulo para que se produza um
milho de maior qualidade para o trato dos animais e
para o próprio consumo.
Outra família que resolveu parar com o plantio de tabaco e iniciar a produção de orgânicos foi a de Paulo
Sérgio e Tanaísa Raimundo. Em 2014 a família iniciou
o processo de transição de suas áreas para o cultivo de hortaliças orgânicas, as quais hoje são todas
certificadas. Ainda, passaram a buscar mais informações sobre o cultivo, além de entender e aplicar em
sua propriedade os princípios agroecológicos para
que consigam aumentar sua sustentabilidade econômica-financeira, aumentando os benefícios para
eles mesmos, e que consigam sua independência
no uso de energias não renováveis, a preservação de
sua identidade cultural e da sua condição de saúde,
uma vez que não faz uso de elementos prejudiciais
ao homem.
A família fez diversos cursos proporcionados pelo
Programa Nacional de Diversificação das Áreas do
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Tabaco como caldas e substrato bokashi que são
alternativas para os agricultores familiares para substituir os insumos agrícolas industrializados, de alto
valor e que onera de forma significativa a produção
destas famílias.
A utilização de adubos e compostos orgânicos também faz parte das propostas da agroecologia, que
busca, além de produzir alimentos mais saudáveis a
partir de uma produção orgânica livre de agrotóxicos,
adubos químicos e sementes transgênicas, libertar os
agricultores familiares da dependência de insumos
externos à propriedade, contribuir para a criação de
ecossistemas mais equilibrados, ajudando a preservar
a biodiversidade, os ciclos naturais e as atividades
biológicas do solo.

Vitor Meireles
Por Bruno Melo
Técnico de Campo
Localizado no Alto Vale do Itajaí, Vitor Meireles é um
município com 5.207 habitantes, segundo dados do
IBGE, sendo 68% de áreas rurais, demonstrando a
importância da agricultura para sua economia, com
grandes áreas de cultivo de tabaco. A região se encontra dentro do bioma Mata Atlântica e com Área de
Relevante Interesse Ecológico (ARIE), a maior reserva
de araucárias do país em floresta de transição, com
mais de 8.000 pinheiros nativos.
O Programa Nacional de Diversificação em Áreas Cultivadas com Tabaco atua no desenvolvimento sustentável da região por meio de serviços de Assistência
Técnica e Extensão Rural (ATER) atendendo a 80 famílias. O programa almeja mais segurança alimentar,
diversificação produtiva, participação social, o equilíbrio junto à natureza na preservação e na produção
ecológica, além da redução do uso de agrotóxicos.
Com a realização das visitas individuais às famílias beneficiárias é possível perceber os diversos interesses
em diversificar a propriedade e diminuir o plantio de
tabaco. Algumas propriedades em que há maior determinação para a mudança, os resultados são mais
aparentes, como é o caso da microempreendedora
rural Iara Leite Dauer, que além de cultivar tabaco e
ter gado leiteiro, está iniciando sua microempresa de
bolachas. O incentivo dado pelo Programa Nacional
de Diversificação através das visitas individuais na

propriedade e nas capacitações de formação, como
manipulação de alimentos, confeitaria e bolachas, em
conjunto com outras instituições, como a Epagri de
Vitor Meireles e o Serviço Nacional de aprendizagem
Rural (Senar) que capacitaram em outras áreas de
gestão e empreendedorismo, foram fundamentais
para dar o apoio necessário para a diversificação da
Unidade de Produção Familiar (UPF), além do caráter
profissionalizante e melhoras nas condições e qualidade de vida desta família beneficiária.
Já as atividades de construção de conhecimento de
caráter coletivo, como reuniões, intercâmbios e dia de
campo, trazem informações mais atualizadas sobre
outros tipos de cultivos e fomentam novas ideias,
proporcionando um despertar para o aspecto sustentável da agricultura, para o resgate do conhecimento e
para tornar a propriedade mais eficiente e produtiva.
Dentre as alternativas para a diversificação sugeridas
pelos próprios beneficiários, através de metodologias
participativas, a produção de ovos coloniais aparece
como uma boa oportunidade de diversificar e iniciar
a mudança. Inúmeras ações foram voltadas para incentivar esta atividade como visitas ao entreposto
classificador de ovos, intercambio em propriedades
com sistema colonial de produção de ovos, além de
reuniões técnicas com a Cidasc para esclarecimentos
da fiscalização sanitária.

Família Dauer
Gado e Panificação

Família Vanderlei
Gado
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Muitos beneficiários receberam através do Plano de
Manejo da UPF uma orientação sobre um projeto para
implantar um galinheiro em forma de piquetes com
pomar e horta, caracterizando o sistema colonial,
além de outras informações relevantes sobre manejo.
A piscicultura também aparece como uma atividade
de interesse em algumas UPF. Muitas propriedades
possuem áreas de açude e o peixe de água doce (tilápia) é bastante valorizado na região do Alto Vale, que
possui a melhor conversão através do sistema MAVIPI
(Modelo Alto Vale do Itajaí de Pisicultura Integrada)
– peixe e suínos. Já nas áreas dentro das reservas e
de relevante interesse ecológico (ARIE) foi indicada a
produção de mel como uma alternativa viável.

Outras iniciativas foram realizadas, a exemplo do dia
de campo/intercâmbio no município de Rio do Oeste
/SC que otimiza a produção de leite com um sistema
de fertirrigação das pastagens em piquete. A tecnologia é uma grande aliada do produtor, sendo que a propriedade faz parte do Projeto Balde Cheio (Embrapa),
que busca o desenvolvimento sustentável da pecuária
leiteira. O sistema é composto pelo piqueteamento da
área e pela irrigação por aspersão, sendo acoplada
uma caixa d’água próximo à casa de máquinas que
permite a adição de adubo ao sistema e fertirrigar
quando necessário, obtendo maior produção de leite,
com menor custo e máximo aproveitamento das áreas. Uma tecnologia simples de alto grau de eficiência
é o que as UPF necessitam.

“A família diminuiu
o plantio de fumo e
iniciou o cultivo de
tomate e hortaliças,
buscando a transição
para a produção orgânica, chegando a parar
o cultivo de tabaco.“
Família Mengarda
Hortaliças

Outras atividades voltadas ao manejo e produção orgânica e agroecológica, como as caldas de controle
fitossanitário (calda sulfocálcica e bordalesa) e oficinas em biosubstratos (bokashi, supermagro), o uso
de pó de rocha na agricultura, são outros exemplos
de temáticas trabalhadas de forma coletiva com os
beneficiários de Vitor Meireles.
Uma outra experiência considerada exitosa, que envolve toda a família, é o da agricultora Mariana Mengarda,
e é muito importante para que a mudança ocorra.
A família diminuiu o plantio de fumo e iniciou o cultivo
de tomate e hortaliças, buscando a transição para a
produção orgânica, chegando a parar totalmente o
cultivo de tabaco. Com o investimento em algumas
estufas optaram por parte da produção protegida e
maior garantia na produtividade, porém a dificuldade
na venda e variação de preço são os grandes entraves
para a estabilidade e permanência sob novos cultivos.
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Acredito que o incentivo por meio de subsídios e financiamentos com baixas taxas de juros, a existência de programas governamentais como o Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e Programa
de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar
(PAA) que garantem a compra da produção e prioriza
a qualidade dos alimentos, além da continuidade de
programas de incentivo em ATER como o Programa
Nacional de Diversificação em Áreas Cultivadas com
Tabaco, são de grande importância para o sucesso,
manutenção e permanência de novas atividades agrícolas, e de uma nova realidade rural.

Agrobiodiversidades

no Território do Alto Vale do Itajaí
Por Alexandre Prada
Cemear - cemearpg@hotmail.com

Ações desenvolvidas em parceria com famílias agricultoras no Alto Vale do Itajaí vem promovendo o
resgate, o melhoramento e a difusão das variedades
de milhos locais. Técnicas de melhoramento a nível
comunitário, apesar de atualmente não serem tão
evidentes e apresentarem um certo desuso, são extremamente necessárias à manutenção das produções
familiares. Normalmente cultivando cerca de dois a
três hectares de milho, destinados ao arraçoamento
dos seus animais, as famílias agricultoras têm no milho o principal alicerce da produção de autoconsumo.

Estas ações de resgate e melhoramento vem sendo
desenvolvidas de modo a permitir a manutenção e
desenvolvimento deste patrimônio agrícola e cultural
do Território do Alto Vale do Itajaí. A ação de resgate
é realizada junto às famílias que guardam e cultivam
as variedades, sendo comum encontrarem-se famílias
que guardam algumas destas variedades já há mais
de três gerações. Estas famílias são identificadas
como guardiãs da agrobiodiversidade local.

Extremamente nutritivos e bem aceitos na alimentação dos animais, também permitem a produção
de alimentos saborosos. Broas, bijus, casquinhas,
pamonhas, pães, polentas, quireras e muitas outras
receitas necessitam dos sabores especiais que estas
variedades guardam. Queijos, coalhadas, natas, ovos,
carnes, adquirem sabores que todos os que provam,
buscam ter em suas mesas todos os dias. O que nos
dias de hoje não é fácil, apesar de ainda termos muitas
famílias vivendo no campo e realizando produções
agrícolas.

Além das sementes, também são resgatados e adaptados conhecimentos (alguns destes únicos) acerca
do cultivo, do armazenamento e dos usos. Atualmente
percebe-se a erosão do conhecimento acerca das
variedades locais de milho, onde não é incomum o
desconhecimento dos valores e do potencial que estas guardam, tanto em nível de quem produz como
de quem assessora. Importante mencionar que nem
todas as variedades possuem plantas altas, que nem
todas tombam com facilidade. Também que não é
incomum que estas ultrapassem produções de até
mais de 100 sacas por hectare a um custo extremamente acessível.

As variedades de milho próprias da agricultura do
Vale do Itajaí são inúmeras. Chamados de milhos
crioulos, reúnem uma grande diversidade de tipos
como Asteca, Palha Roxa, Cravo, Cabo Frio, Branco,
Vermelho, Amarelo. Tais milhos remontam a centenas
e até milhares de anos de melhoramento por seleção, apresentando grande adaptação às condições de
solo, clima e modos de cultivo, próprios das famílias
que os cultivam.

A estabilidade produtiva ao longo dos anos, a resistência ao armazenamento são características naturais
destas variedades. Tais características foram aprimoradas ao longo de anos de cultivos pelas famílias
agricultoras, que selecionavam (e ainda selecionam)
sementes cultivadas nos solos e clima locais, realizando assim um trabalho eficiente de adaptação. Ao
final escolhiam aquelas com melhor empalhamento,
a fim de permitir a conservação nos paióis.

“As variedades de milho próprias da agricultura do Vale do Itajaí
são inúmeras. Chamados
de milhos crioulos, reúnem
uma grande diversidade
de tipos como Asteca,
Palha Roxa, Cravo,
Cabo Frio, Branco,
Vermelho, Amarelo.”
Sementes Locais
Diversas
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Sementes Locais
Diversas

Os trabalhos de melhoramento seguem princípios e
estratégias previamente definidos. Assim, anualmente
vem sendo implantados os Ensaios de Avaliação de
Cultivares, ou seja, lavouras compostas por diversas
variedades onde na colheita realizam-se as avaliações
de desempenho destas variedades. Na sequência a
estas ocorrem os trabalhos de melhoramento, através
da seleção das plantas em roças e paióis e do cultivo
dos campos de sementes. Em alguns destes campos
realizam-se o cruzamento de variedades distintas,
obtendo-se os chamados híbridos intervarietais ou
compostos. Todas as ações são desencadeadas através do estabelecimento inicial da parceria com as comunidades interessadas em desenvolver os trabalhos
com as sementes.
As ações de melhoramento e produção de sementes
envolveram 10 municípios do Território do Alto Vale do
Itajaí: Aurora, Ituporanga, Imbuia, Vidal Ramos, Chapadão do Lageado, Petrolândia, Presidente Getúlio,
Taió, Dona Emma e Vitor Meireles.

Sementes Locais
Milho
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Todas as sementes produzidas ficam com as comunidades que as cultivam. Também ocorre a partilha
de sementes com comunidades e famílias que as desejam. A ação conta com assessoramento da equipe
técnica do Cemear e a parceria do Projeto de Diversificação em Áreas de Cultivo de Tabaco (Coopertec
-MDA). Diversas outras organizações, como a Cáritas,
a Cresol, Sindicatos, vem se integrando às ações de
resgate e melhoramento das agrobiodiversidades do
Alto Vale do Itajaí. Atualmente o resgate inclui uma
série de variedades de raízes cultivadas no Alto Vale,
tais como os aipins, mangaritos, batatas doces, taiás,
carás e inhames.

“Normalmente cultivando cerca de dois a
três hectares de milho,
destinados ao arraçoamento dos seus animais,
as famílias agricultoras
têm no milho o principal
alicerce da produção
de autoconsumo.“
Família Becker
Milho Crioulo, Sal Mineral,
Galinhas

Não faltam razões para o cultivo das variedades crioulas (ou variedades locais), sendo estas inúmeras. Aqui
listamos apenas 10 razões para o cultivo das variedades locais:

1. Estabilidade produtiva: o clima do Território do
Alto Vale do Itajaí é bastante instável, onde períodos
de estiagem e de chuvas intensas alternam-se ao
longo dos anos, afetando sobremaneira a produção.
A adaptação ao clima e solos, das variedades de milho desenvolvidas no território ao longo de décadas
permite maior segurança às colheitas ao longo dos
anos. O maior período de florescimento das variedades também contribui para a estabilidade produtiva.
2. Armazenabilidade: o empalhamento forte garante
a colheita de espigas saudáveis, com baixa infestação
de carunchos e baixa infecção por fungos, conhecido
como milho ardido.
3. Custos acessíveis de produção: extremamente
adaptadas aos solos, possuem grande capacidade
de extração e aproveitamento de nutrientes. Também
contribui o baixo custo das sementes visto serem
produzidas localmente. Alia-se a este fator a boa produtividade (otimização da relação custo/benefício).
4. Boa produtividade: as variedades de milhos locais
possuem potencial de produção que ultrapassa os
100 sacos/ha, bastando para isto da utilização de
práticas corretas e acessíveis de fertilização dos solos, plantio (sobretudo densidade de plantio) e tratos
culturais.
5. Aceitabilidade dos animais: os milhos localmente
desenvolvidos tem ampla aceitação no arraçoamento dos animais, bem como apresentação de ótima
conversão.

6. Maior qualidade dos produtos obtidos: tanto no
que se refere aos obtidos dos animais ou do processamento direto do milho, os alimentos obtidos através
dos milhos varietais possuem sabores e qualidades
nutricionais diferenciadas.
7. Acesso diferenciado a mercados: nos últimos anos
aumenta a parcela da população interessada em consumir em alimentos sustentáveis, garantidamente
saudáveis e culturalmente ajustados.
8. Autonomia das famílias agricultoras: a apropriação de técnicas de produção de sementes por parte
das famílias agricultoras garante a estas a reprodução
e melhoramento de variedades de acordo com seus
interesses. Assegura-se assim não só a reprodução
das variedades como também da agricultura familiar.
9. Manutenção de banco genético ativo: a produção de sementes de variedades locais pelas famílias
agricultoras assegura o desenvolvimento ativo de sementes, as quais estão diretamente interagindo com
situações climáticas, procedimentos de cultivo e solos
próprios de determinada localidade. Origina-se assim
um banco genético ativo de materiais disponíveis e
gerenciados pelas próprias famílias agricultoras.
10. Não necessidade de pagamento de royalties: as
variedades de milho locais ou crioulas são patrimônio
genético da humanidade e estão a serviço da sociedade como um todo, não incidindo sobre as mesmas
a cobrança de royalties.
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Agradecimentos Finais
A agricultura familiar possui uma “arte no seu viver” que é própria da sua categoria e reconhecida nos quatro
cantos do mundo. Não existe uma sociedade que não valorize os seus alimentos, as suas particularidades,
aquilo que a torna diferente. O Programa Nacional de Diversificação em áreas cultivadas com Tabaco nestes
três anos teve a intenção de impulsionar a agricultura familiar do Alto Vale para novos saberes e sabores.
Este esforço contou com inúmeros profissionais e parcerias realizadas que sempre acreditaram na proposta
de ATER aqui apresentada. Um agradecimento especial a atual Secretaria Especial de Agricultura Familiar
e Reforma Agraria/SC pelas orientações e construção de todo este processo. Agradecemos aos diversos
profissionais representados pelas suas instituições locais, que através do Grupo de Trabalho para Agricultura
Orgânica do Alto Vale (GT), sempre apoiaram as iniciativas e ampararam o programa como uma proposta
fundamental para iniciar o processo de mudança que aqui almejamos: Cresol, Amavi, Instituto Federal Catarinense (IFC), Epagri, Apremavi que sempre apoiaram os trabalhos e realizaram as parcerias necessárias para
efetivar diversas ações do programa. Assim como, um especial agradecimento ao Cemear que assessorou
a proposta deste programa desde a concepção até as ações de campo.
Um agradecimento especial a equipe técnica que se manteve forte durante os três anos de execução dando
respaldo as ações de campo e administrativas. E, um especial agradecimento também, com um cordial abraço,
a todas as 880 famílias agricultoras e outros convidados que vivenciaram e compartilharam a experiência da
diversificação ofertada por este programa.
Forte abraço a todos!
Aline Sens Duarte
Coordenadora do Projeto
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