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I - IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 
 
Chamada Pública de SAF/ATER n° 04/2011, Lote 11, Regiões do 
Leste e Agreste Sergipano - SE 
 
 

 
 
 

OBJETO: Seleção de entidade executora de serviços de assistência 
técnica e extensão rural para agricultores familiares fumicultores 
para atividades produtivas diversificadas e sustentáveis, gestão da 
unidade familiar de produção e Organização Social e 
Comercialização, no contexto da Convenção-Quadro para o 
Controle do Tabaco, por meio de atividades individuais, grupais e 
dias de campo, compreendendo o planejamento, acompanhamento, 
execução e avaliação. 
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1 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 
1.1 - Contexto em que a proposta se insere e Identificação do problema a ser 

enfrentado/ mitigado 

 

Contexto em que esta proposta se insere 

 

A proposta ora apresentada contempla a elaboração de Planos de Desenvolvimento 

de Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural para os 04 municípios do 

estado de Sergipe, constantes no Lote 11 da Chamada Pública 04/2011 – Plano 

Safra que abrange os municípios de Lagarto, Riachão do Dantas, Salgado e 

Umbaúba, visto serem estas áreas onde o cultivo do fumo persiste como atividade 

geradora de renda para agricultores familiares. 

 

Os municípios alvo deste Lote ocupam uma área de 1.870,0 km², e abrigam uma 

população de 156.046 habitantes, correspondente a 7,55.% da população estadual, 

segundo censo IBGE/2010 (Tabela 1)  e apresentam uma densidade demográfica 

média de 83,45 hab/km². 

Enquanto o estado apresenta uma taxa de urbanização de aproximadamente 

73,52%, os municípios selecionados exibem uma taxa média de 47,65%, o que pode 

ser explicado parcialmente pela importância da produção agrícola, inclusive  do fumo 

nos municípios, atividade desenvolvida em pequenas propriedades, com uso 

intensivo de mão-de-obra, ocupando todos os membros da família. 

O município de Umbaúba apresenta uma expressiva taxa de urbanização, visto mais 

de 60% da população se encontra na sede do município. Situação inversa observa-

se nos município de Riachão do Dantas e Salgado, onde mais de 60% da população 

reside em áreas rurais. No município de Lagarto existe relativo equilíbrio entre 

população rural e população urbana. 
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Os índices de incidência de pobreza nestes municípios atingem uma média 50% da 

população. Com relação ao Índice de Desenvolvimento Humano – Municipal (IDHM), 

os municípios alvo da Chamada estão abaixo da média estadual, com  exceção do 

município de Lagarto. 

TABELA 1 

Indicadores Populacionais, Demográficos e Sociais por Município 

Município Área 

Densid. 

Demog 

(km²) 

Pop 

Total 

Pop 

Urbana 

% pop 

Urbana 

Pop 

Rural 

% pop 

Rural 

Incidência 

de pobreza 

Lagarto 969,6 97,84 94.861 48.867 51 % 43.994 49% 47,65 

Riachão 531,5 36,48 19.386 4.872 25 % 14.514 75% 54,61 

Salgado 247,8 78,14 19.365 6.694  35% 12.671 65% 47,28 

Umbauba 121,1 185,25 22.434 13.923 62 % 8.511 38% 58,59 

TOTAIS 1.870,0 83,45 156.046 74.356  79.690   

Fonte: IBGE Censo Demográfico 2010 
 
 

Existem nestes municípios 4.332 agricultores familiares e 64 famílias assentadas 

pelo INCRA que recebem assistência técnica da EMDAGRO. 

Os municípios de Lagarto e Riachão do Dantas integram o Território Sertão 

Ocidental, enquanto os municípios de Salgado e Umbaúba integram o Território Sul 

Sergipano. Estes territórios apresentam algumas semelhanças, ou seja, tem sua 

história de ocupação e economia marcadas por atividades agropecuárias realizadas 

tanto em áreas de sequeiro como em áreas irrigadas..  

Para melhor contextualizar estes municípios, seguem dados relativos à sua 

população e base da economia local que permitem caracterizá-los segundo suas 

especificidades, de forma a reconhecer suas potencialidades produtivas.  
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Lagarto 

Segundo o Censo do IBGE 2010, sua população era de 94.852 habitantes.  Estima-

se que neste ano a população alcance 100.000 habitantes. O mesmo censo informa 

que 48,46% da população reside na zona rural, correspondendo à 45.963 

habitantes. A zona urbana, com 48.889 habitantes, representa  51,54% da 

população. Existe relativo equilíbrio na questão de gênero desta população, ou seja, 

a população masculina é de 46.498 (49,02%), e a feminina é de 48.354 (50,98%).  

A hidrografia do município é composta pelos rios Vaza-Barris, Piauí, Jacaré, 

Piauitinga de Cima, Machado e Caiça e  pelos riachos Oiti, Pombos, Flexas e 

Urubutinga.  

Nesta localidade a presença do rio Piauí permitiu a implantação de um perímetro de 

irrigação pública, que viabiliza a agricultura irrigada para o cultivo de hortaliças e 

frutas, o qual é gerenciado e assistido pela Companhia de Recursos Hídricos de 

Sergipe – COHIDRO, empresa estatal vinculada à Secretaria de Estado da 

Agricultura e Desenvolvimento Rural – SEAGRI. 

O município conta com cerca de 13.300 famílias rurais, das quais 1.300 agricultores 

familiares foram assistidos e/ou beneficiados, em 2010, pelos serviços prestados 

pela EMDAGRO. 

As atividades econômicas deste município estão expressivamente pautadas nos 

produtos agrícolas, com destaque nas culturas de laranja, maracujá, mandioca e 

fumo. Na criação têm-se os rebanhos bovinos, eqüinos, ovinos, suínos e os 

galináceos. 

A cultura da mandioca está em expansão. A produção neste município é muito 

expressiva no contexto de produção estadual. Sob o aspecto fito-sanitário observa-

se a incidência da doença da podridão que reduziu significativamente a 

produtividade. Essa situação está sendo paulatinamente revertida, através do 

trabalho de pesquisa realizado pela Emdagro em parceria com a Embrapa 
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Tabuleiros Costeiros, desenvolvendo cultivares resistentes à podridão. Campos de 

produção foram implantados para multiplicação de sementes maniva e distribuídos 

aos agricultores familiares para renovação das áreas de plantio. Vale ressaltar o 

trabalho de produção de sementes maniva no Centro de Pesquisa Antônio Martins, 

de propriedade da Emdagro. A mandioca é considerada uma cultura com alta 

potencialidade e tem recebido especial atenção do Governo do Estado que inclusive 

elaborou um plano de desenvolvimento para o arranjo produtivo da mandioca. 

A cultura fumageira, no passado recente, foi uma característica marcante do 

município e fez deste o principal produtor de fumo do estado. Tal cultura foi 

destaque no cenário econômico e naquela época contribuiu para o desenvolvimento 

do município. Na década de setenta, era a cultura mais plantada em regime 

comercial, seguida da laranja e da mandioca, esta última ainda como cultura de 

subsistência.  

Na década de 60, a expansão da agricultura foi responsável pela criação, neste 

município, da Cooperativa Agrícola Mista da Colônia Treze - COOPERTREZE. Esta 

cooperativa, desde a sua fundação, em 1962, até a década de 1980, foi modelo de 

prosperidade do cooperativismo. Dentre as culturas mais exploradas pelos 

cooperados destacavam-se o fumo, a laranja e a mandioca.  

A cultura do fumo ainda  movimenta a economia do município, sendo mais da 

metade de sua produção exportada para outros estados. Vale ressaltar que as áreas 

plantadas sofrem redução significativa (Ver Tabela 2). 

Nos últimos anos a economia local foi aquecida com a presença e crescimento de 

indústrias do gênero alimentício, de embalagens e de produtos químicos e de 

fábricas de móveis e de velas. 

Riachão do Dantas 

Este município caracteriza-se por ter uma população rural  expressiva, ou seja, 75% 

dos habitantes (14.514.) residem na área rural. Segundo dados do IBGE, Censo 
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Agropecuário 2006, cerca de 79,52% dos produtores rurais são proprietários das 

terras e 20,48% são arrendatários, assentados sem titulação definitiva, ocupantes e 

parceiros. Dentre os 14.514 residentes em áreas rurais, 7.171 são mulheres. 

No município não existe indústria e o comércio é pouco desenvolvido, portanto, o 

setor agropecuário é responsável pela economia local e permanência da população 

no meio rural. 

As culturas de maior importância são: laranja (ocupa cerca de 60% das áreas 

cultivadas) e  mandioca (ocupa cerca de 20% das áreas cultivadas).  

A cultura do milho apresentou expansão. Outras culturas ainda se fazem presentes 

em razão de “nichos” de mercado, entre elas: o abacaxi, o fumo, a mandioca e a 

banana. 

O cultivo da laranja está localizado nas comunidades próximas ao município de 

Boquim, dentre elas Vivaldo, Volta e Cipózinho, em propriedades 

predominantemente familiares. 

A cultura do abacaxi, tradicional na região, encontra-se com sérios problemas que 

colocam em risco a sua viabilidade, dentre eles a Fusariose, comum nas 

comunidades produtoras. Com a instalação da biofábrica, projeto elaborado pela 

Emdagro e Embrapa, e implantado pelo Governo do Estado, a partir de 2012 serão 

produzidas mudas resistentes à Fusariose, a exemplo das variedades Primavera, 

Perolela e outras, criando nova perspectiva para cultura no município. 

A cultura que melhor representa o agricultor familiar de Riachão do Dantas é a 

mandioca, produzida em todas as regiões do município, com predomínio nas 

comunidades do Barro Preto, Alto do Cheiro e Lagoa, onde se encontram muitas 

casas de farinha comunitárias.  
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A bananicultura exerce papel importante e pontual na sobrevivência dos agricultores 

da comunidade de Cruz de Palmares, que tradicionalmente cultivam banana há 

muito tempo,  aproveitando o micro-clima favorável nessa região. 

A cultura do fumo no município, entre 2006 e 2010 apresenta declínio, passando de 

520 ha de área colhida em 2006 para 480 ha em 2010 (fonte IBGE 2010).   

A pecuária ocupa mais de 80% das terras do município. Tal situação é decorrente 

das condições do solo, aliada a uma elevada concentração de terras, que sujeita a 

população rural dessas áreas a uma forte liberação de mão-de-obra. 

A pecuária leiteira aparece com uma produção diária de aproximadamente 2.712 

litros de leite, colocando o município na 9º (nona) posição em relação aos demais 

municípios produtores do estado. O rebanho ovino (6.189 cabeças) está entre os 

dez maiores do estado.  

A Emdagro dispõe em Riachão do Dantas um Centro de Formação e Tecnologia em 

Inseminação Artificial em Bovinos, onde mensalmente são abertas 20 vagas para 

vaqueiros, criadores, estudantes e profissionais da área agropecuária participarem 

de treinamento teórico e prático sobre reprodução animal, visando a melhoria do 

rebanho. 

Com uma cobertura de matas e florestas representando apenas 2,6% da sua  

superfície, Riachão do Dantas tem um importante papel a cumprir, principalmente no 

que diz respeito à conservação da nascente do rio Piauí e no suprimento hídrico 

para a bacia do mesmo, já que 84,3% das águas que precipitam nesse município, se 

destinam a esta hidrobacia. 

Tal situação, aliada a uma topografia de fortes ondulações, reforça a tese de uma 

maior preocupação com a conservação dos solos, requerendo mais estímulos à 

utilização de técnicas conservacionistas para preservação e uso racional dos 

recursos ambientais. 
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Salgado 

Segundo o Censo do IBGE 2010, sua população era de 19.365  habitantes, sendo 

que 65% desta população residiam na zona rural (12.671 habitantes) e 35% 

residiam na zona urbana (6.694 habitantes). Neste município a população masculina 

é de 9.658  e a feminina é de 9.707.  

Localiza-se à  margem esquerda do rio Piauitinga, que integra a bacia hidrográfica 

do Rio Piaui. Tem como vegetação predominante as do Bioma Mata Atlântica. O 

clima magnetérmico subúmido é predominante em todo o município. apresentando  

temperatura entre 18°C e  30° C . As chuvas são regulares, entretanto maior 

concentração ocorre no período de maio a agosto. 

Seu PIB (Produto Interno Bruto) tem como principal formador o setor de serviços, 

seguido da agropecuária e da indústria. O município tem como principal riqueza 

natural uma fonte de água termal, com  altas qualidades medicinais, visto que sua 

composição química permite classificá-la como: bicarbonatada, hidrossulfídrica, 

sódica, cálcica e magnesiana. A fonte está localizada dentro do perímetro urbano -

Bosque do Balneário Público – que tornou-se um atrativo turístico para um público 

deste e de outros estados, responsável por movimentar a economia local com a 

industria do turismo que conta ainda com as seguintes estruturas: o Hotel Chácara 

João XXIII, Parque Aquatico Timbó e Parque Aquatico das Águas. 

A cultura do fumo no município, entre 2006 e 2010 apresenta um declínio, passando 

de 125 ha de área colhida em 2006 para 95 ha em 2010 (fonte IBGE 2010).   

Nesta localidade observa-se que de 2007 a 2009 houve gradativa redução da cultura 

do fumo, sendo substituída pelas culturas da mandioca e laranja. 

A agroecologia ainda é bastante incipiente, mas já desperta interesse dos 

agricultores familiares. 
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Atualmente a EMDAGRO assiste neste município cerca de  1.200 produtores, em 35 

comunidades rurais.  

Umbaúba 

A população do município de Umbaúba, segundo o Censo do IBGE 2010, é de 

22.434  habitantes, sendo que 38% desta população residem na zona rural (8.511 

habitantes) e 62% residem na zona urbana (13.923 habitantes).  

No município predomina a exploração agrícola, com a cultura da laranja cobrindo a 

maior parte das terras, seguida das culturas da mandioca, mamão, maracujá, 

abóbora, coco e outras de subsistência. 

No período de 2006 a 2010 houve uma redução na área colhida com fumo, 

passando de 70 ha para 50 ha. Observa-se, nesse mesmo período, um aumento nas 

áreas colhidas com maracujá, coco da baía e mandioca. 

A cultura da mandioca determinou o surgimento de várias casas de farinhas 

comunitárias e individuais. Recentemente na Comunidade Pau Amarelo foi 

inaugurada uma agroindústria de farinha modernizada garantindo maior 

rentabilidade do seu produto final, com diversificação dos subprodutos (tapiocas 

coloridas, enriquecidas com hortaliças, bolos, biscoitos, pé de moleque e outros).  A 

experiência vivenciada nesse município agregando valor à cultura da mandioca tem 

sido referência para outros municípios do Estado, sendo realizados pela Emdagro 

vários intercâmbios de agricultores familiares. 

Nesse município, a Embrapa Tabuleiros Costeiros dispõe de uma área de pesquisa, 

onde pesquisadores da Embrapa e da Emdagro realizam experimentos com as 

culturas da mandioca, laranja e outras. Essa área é muito usada para realização de 

dias de campo e excursões, apresentando aos agricultores familiares e técnicos 

práticas e tecnologias adaptadas a região. 
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Através de uma parceria com a CEPLAC – Comissão Executiva de Planejamento da 

Lavoura Cacaueira, a Emdagro está trabalhando a diversificação de fruticultura, com 

experimentos em propriedades de agricultores familiares para introdução das 

culturas de Cupuaçu, Açaí e Cacau. 

A pecuária está presente em escala comercial com a exploração da criação de 

bovinos para corte e leite, e, em menor escala, as criações de suínos, ovinos e aves 

de corte.  

Existem no município três cerâmicas em pleno funcionamento, pequenas indústrias 

de artefatos de cimento e de móveis, como também, pequenos grupos que 

produzem artesanatos (confecções) e licores. 

Identificação do problema a ser enfrentado/mitigado 

A cultura do fumo inicia-se nos princípios do século XVII. Sua expansão deveu-se a 

algumas vantagens, dentre elas o fato de utilizar um galpão para que as folhas 

fossem penduradas para secar e depois torcidas, condições estas que facilitavam 

para que pequenos produtores se estabelecessem. 

Trata-se de uma cultura nobre quanto aos cuidados com a planta, ou seja, ela exige, 

sob pena de perecer, adubos e cuidados especiais como a transplantação e 

proteção contra o calor excessivo.  

Na década de 90, a redução do cultivo do fumo já era meta dos países 

desenvolvidos. O Brasil, ao contrário, assumiu naquele período a posição de 2º 

maior produtor no “ranking” mundial e também tornou-se o maior exportador de fumo 

a partir de 1993. O maior aumento foi registrado no inicio deste milênio com 

acréscimos de produção na ordem de  40% se comparado a anos anteriores.  

No Brasil o cultivo do fumo concentra-se nos estados da região Sul e Nordeste. 
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Sergipe ocupa a posição de terceiro maior produtor do Nordeste com cerca de 1.838 

toneladas/ano. Esta produção concentra-se em fumos escuros, destinados à 

manufatura de charutos, cigarrilhas, cigarros escuros e fumo-de-corda. 

A produção é realizada em baixa escala, com baixo padrão tecnológico e produção 

vinculada e dependente à exploração mercantil de um pequeno número de 

empresas exportadoras de fumo em folha e/ou fabricantes de charutos e cigarrilhas, 

que são, em geral, subsidiárias de empresas transnacionais. Outro fator que 

desfavorece esta cultura nesta região diz respeito à  hegemonia do tabaco claro, que 

é produzido no Sul do Brasil, e que também reduz o mercado para o fumo 

nordestino. 

Em Sergipe, o fumo atingiu seu auge comercial na década de 70, em decorrência 

dos altos preços alcançados nos mercados interno e externo.  

Naquela época a expansão desta cultura contou com a contribuição tanto do órgão 

estadual de assistência técnica - EMATER/SE como também com a facilidade de 

acesso ao crédito rural fornecido pelo Banco do Brasil S.A. 

Na década de 90, a cultura do fumo tropeçou na dependência de empréstimos para 

a manutenção e financiamento do plantio, resultando na redução da importância da 

atividade fumageira para a economia regional. Na ocasião a Cooperativa Agrícola 

Mista da Colônia Treze - COOPERTREZE também entrou em declínio. 

Nos municípios abrangidos pela presente proposta, as propriedades agrícolas 

familiares são bem menores que as do Sul do país, com tamanho de até 5 ha. As 

comunidades produtoras de fumo tendem a localizar-se na periferia urbana, e a 

mão-de-obra ocupada nesta lavoura busca complementação da sua renda em 

trabalhos urbanos informais. 

A preocupação com a progressiva expansão do consumo de tabaco, na década de 

90, principalmente, nos países em desenvolvimento, levou mais de 190 países 

membros da OMS (Organização Mundial de Saúde) a proporem durante a 52ª 
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Assembléia Mundial da Saúde (AMS) a adoção do primeiro tratado internacional de 

saúde pública da história da humanidade, a Convenção-Quadro para o Controle do 

Tabaco. 

O tratado foi proposto em 1999 e adotado em 2003 pelos países membros das 

Nações Unidas. Os países negociaram as bases desse tratado durante 4 anos, 

tendo seu texto final sido adotado por consenso em maio de 2003, na 56ª 

Assembléia Mundial de Saúde (AMS). O Brasil foi o segundo país a assinar a 

Convenção-Quadro, fato que causou grande insatisfação entre as empresas 

fumageiras que ainda são contra a ratificação do tratado. 

A idéia central da Convenção–Quadro é a redução da demanda de tabaco, através 

da: (a) proibição ou restrição da publicidade, promoção e patrocínio do tabaco; (b) 

estabelecimento de normas para embalagem e etiquetagem do produto; (c) 

promoção de medidas de proteção contra a exposição à fumaça de produtos do 

tabaco; (d) promoção de medidas para evitar o contrabando de produtos de cigarros; 

e (e) estabelecimento do princípio de responsabilidade civil social.  

O texto também nos alerta para seguinte questão: da mesma forma que o consumo, 

a produção de tabaco e todos os riscos desta cultura, também são transferidos para 

os países pobres, com o objetivo de obtenção de custos de produção cada vez 

menores. 

Portanto, além da preocupação com o consumo, perpassam o texto dessa 

Convenção, preocupações com os riscos da produção e com o futuro dos que hoje 

dependem da produção do tabaco, expressas no seu Artigo 17 “Apoio às atividades 

alternativas economicamente viáveis” e no seu Artigo 18 “Proteção ao meio 

ambiente e à saúde das pessoas”. 

O Artigo 17 - Apoio às atividades alternativas economicamente viáveis preconiza: 

“As Partes, em cooperação entre si e com as organizações intergovernamentais 

internacionais e regionais competentes promoverão, conforme proceda, alternativas 
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economicamente viáveis para os trabalhadores, os cultivadores e, eventualmente, os 

varejistas de pequeno porte”. 

 Já o Artigo 18 - Proteção ao meio ambiente e à saúde das pessoas preconiza: “Em 

cumprimento às obrigações estabelecidas na presente Convenção, as Partes 

concordam em prestar devida atenção, no que diz respeito ao cultivo do tabaco e à 

fabricação de produtos de tabaco em seus respectivos territórios, à proteção do meio 

ambiente e à saúde das pessoas em relação ao meio ambiente”. 

Dentre as mais importantes estratégias para expansão do mercado, sobretudo nas 

populações de baixa renda, a manutenção dos baixos preços dos produtos oriundos 

do fumo, fecha um ciclo importante que alimenta a relação entre tabaco e pobreza, 

no consumo e na produção.  

A cultura do fumo apresenta diversos aspectos negativos, tais como: 

• é altamente absorvedora de produtos químicos, sejam fertilizantes e corretivos para 

o solo, sejam fungicidas e agrotóxicos, para eliminação de pragas; 

• produtos químicos largamente utilizados na cultura, tais como o brometo de metila 

(aplicado  para a esterilização do solo, plantio das sementes e desenvolvimento de 

mudas) danifica e esgota o solo. Vale salientar que o brometo de metila foi banido 

da agricultura do mundo, pois contribui para destruir a camada de ozônio; 

• pesquisas revelam que contaminação por agrotóxicos atinge 50% dos produtores de 

fumo (BOEIRA e GUIVANT, 2003).Os principais sintomas que acometem os 

trabalhadores contaminados são dor de cabeça, tonturas, mal estar, abalos 

musculares, vômitos, salivação e perda de apetite. Entretanto a Previdência Social 

dificilmente reconhece as intoxicações por agrotóxicos como doença de trabalho; 

• levantamentos realizados entre fumicultores revelam que muitos deles não usam EPI 

(Equipamentos de Proteção Individual) tais como roupa adequadas, máscaras, luvas 

e botas. Também revelam que aproximadamente 80% das famílias se desfazem dos 

resíduos inadequadamente, jogando os recipientes de agrotóxicos já utilizados nas 
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florestas ou queimando-os, aumentando assim os riscos de contaminação das 

pessoas e do ambiente; 

• O contato da pele do produtor com a folha de fumo molhada conduz à absorção de 

nicotina pela pele ocasionando a doença da mão verde - doença ocupacional muito 

comum nos fumicultores. Esta doença é caracterizada por sintomas que incluem 

náusea, vômito, fraqueza, dor de cabeça, tonteira, dores abdominais e dificuldade 

para respirar, assim como oscilações na pressão arterial. 

Diante desta realidade, faz-se necessário um conjunto de iniciativas locais, regionais 

e nacionais de substituição da cultura do fumo por outras culturas e criações. Esta 

esperada redução da produção e consumo mundial de fumo, obedece à crescente 

tomada de consciência no mundo dos comprovados riscos para a saúde dos 

produtos derivados do tabaco - tabagismo, tabagismo passivo, uso de agrotóxicos, 

doença da mão verde, etc. 

Felizmente os dados referentes à cultura do fumo em Sergipe, apontam para o 

declínio gradual. Atualmente observa-se uma significativa redução das áreas 

plantadas, com a substituição desta cultura por outras mais nobres visto que 

contribuem para a segurança alimentar, merecendo destaque as culturas mandioca 

e o milho.Também vale registro o crescimento das áreas plantadas com frutíferas 

como o abacaxi, coco-da-baia e maracujá, bem como a produção alcançada por 

estas culturas no contexto estadual. 

TABELA 2 

Área Colhida e Produção da Cultura do Fumo  por Município- 2010 
 

Município Área Plantada (ha) Produção (t) 
Lagarto 985  1.280 
Riachão do Dantas 430 559 
Salgado 90 117 
Umbaúba 70 84 
Total (a) 1.575 2.040 
Estado (b) 1.726 2.231 
a/b % 91,3 91,4 
 Fonte: IBGE Censo 2010 – Produção Agrícola Municipal, disponível no site WWW.ibge.gov.br 
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TABELA  3 
 

Área Colhida e Produção da Cultura da Laranja por Município- 2010 
 

Município Área colhida (ha) Produção (t) 
Lagarto  5.110 76.650 
Riachão 3.430 51.450 
Salgado 4.379 65.685 
Umbaúba  2.995 44.925 
Total (a) 15.914 238.710 
Estado (b) 54.733 805.962 
a/b % 29,1 29,6 

     Fonte: IBGE Censo 2010 – Produção Agrícola Municipal, disponível no site WWW.ibge.gov.br 
 
 

TABELA 4 
 

Área Colhida e Produção da Cultura do Maracujá por Município- 2010 
 

Município Área colhida (ha) Produção (t) 
Lagarto  2.417 23.203 
Riachão 327 3.139 
Salgado 200 1.920 
Umbaúba  135 1.080 
Total (a) 3.079 29.342 
Estado (b) 4.928 45.956 
a/b % 62,5 63,8 

      Fonte: IBGE Censo 2010 – Produção Agrícola Municipal, disponível no site WWW.ibge.gov.br 

 
 

TABELA 5 
 

Área Colhida e Produção da Cultura da Mandioca por Município- 2010 
 

Município Área colhida (ha) Produção (t) 
Lagarto  8.000 152.000 
Riachão 800 14.400 
Salgado 570 10.260 
Umbaúba  630 9.450 
Total (a) 10.000 186.110 
Estado (b) 32.622 485.360 
a/b % 30,7 38,3 

 
     Fonte: IBGE Censo 2010 – Produção Agrícola Municipal, disponível no site WWW.ibge.gov.br 
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Relação da proposta com a realidade da agricultura familiar no Território da 

Cidadania, apontando caminhos para o enfrentamento dos problemas 

 

O vício da monocultura, dentre estas a do fumo, contribuem para a devastação dos 

recursos naturais (vegetação, solo, recursos hídricos, etc), portanto, solicita dos 

organismos e entidades que realizam  ATER uma postura firme que desacelere 

processos produtivos que agridam o meio ambiente e o agricultor e sua família.  

 

Numa perspectiva de substituição da fumicultura, por outras atividades produtivas de 

maior viabilidade econômica e social, a EMDAGRO vem apresentar sua proposta de 

ATER.  

 

Esta proposta está pautada num processo contínuo de educação de agricultores 

familiares fumicultores e prevê o cumprimento de etapas que apóiem estes num 

processo de identificação e escolha de uma alternativa produtiva que garanta sua 

subsistência, mas que vá além e lhe permita aumentar sua renda e melhorar a 

qualidade de vida. 

 

As etapas desta intervenção objetivam: 

• a identificação de produtores(as) de fumo;  

• a sensibilização de fumicultores e familiares para: os objetivos da Convenção-

Quadro para Controle do Tabaco; 

• a socialização de conhecimentos relativos à importância da diversificação de 

cultivos; danos causados pelo tabaco e pela utilização de agrotóxicos; 

• o entendimento e utilização de princípios agroecológicos para aplicação nas 

unidades produtivas; 

• a demonstração prática da viabilidade econômica e das possibilidades e 

vantagens da diversificação e/ou substituição da fumicultura;  

• a articulação de programas e linhas de crédito para auxílio à diversificação;  
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• a identificação de mercados para os produtos in natura e/ou processados 

oriundos das novas atividades produtivas adotadas; 

• o fortalecimento da organização social destes/as agricultores/as familiares e;  

• o estimulo à criação de centrais de beneficiamento e de comercialização da 

produção;  

Dentre as culturas apresentadas como alternativas viáveis e recomendas ao público 

desta proposta, ou seja, agricultores familiares dos municípios de Lagarto, Riachão 

do Dantas, Salgado e Umbaúba, merecem destaque: 

 

Cultura da mandioca – Esta cultura destaca-se no cenário da agricultura familiar 

dos municípios que integram o Lote 11 desta chamada, tanto em área plantada 

como em produção. Além de integrar a base alimentar da população local, destaca-

se como importante fonte energética. O consumo desta raiz, na forma in natura ou 

na forma de farinha, fornece a energia e carboidratos que o trabalhador rural precisa 

para executar suas tarefas diárias. Este cultivo, plurianual, está presente em muitas 

propriedades tanto como cultura de subsistência como cultura com objetivo 

comercial, adquirindo importância na composição da renda agrícola dos agricultores 

familiares de Sergipe. O cultivo da mandioca propicia obtenção de receita nas entre-

safras do milho e do feijão, culturas com as quais normalmente está consorciada, 

fato que permite uma maior eficiência no uso da terra e da mão-de-obra familiar. O 

fortalecimento desta cultura na região, além de contribuir para a segurança alimentar 

e nutricional, deverá favorecer a instalação de pequenos negócios destinados ao 

processamento sob várias formas (farinha, fécula, in natura-embalada a vácuo,etc). 

Os sub produtos desta cultura podem ser aproveitados para alimentação animal 

(cascas) ou mesmo como suplemento alimentar (folhagem desidratada e 

transformada em pó) enquanto a manipueira, outro subproduto da transformação da 

mandioca, pode ser usada como defensivo natural.   

 

Cultura do Milho- A cultura temporária do milho alcançou nesses municípios uma 

produção de 60.838 t/ano (IBGE/2009) representando 8,6% da produção total do 
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estado. Tal cultura constitui-se uma base alimentar das mais relevantes tanto para a 

população quanto para manutenção e expansão da pecuária de leite, avicultura, 

suinocultura e outros arranjos produtivos. Existem diversas possibilidades de 

agregação de valor à cultura do milho tanto no processamento artesanal, sob a 

forma de biscoitos, pães, bolos, cremes, etc como no processamento industrializado, 

na forma de conservas, farinhas ou de alimento semi-pronto (creme de milho, sopa 

de milho).  Nos últimos anos observa-se um tímido crescimento das áreas plantadas 

com esta cultura nos  municípios de Lagarto, Riachão do Dantas e Umbaúba.  

 

Diversificação da Fruticultura – A fruticultura apresenta uma tendência promissora 

à diversificação.  A produção de frutas como abacaxi, banana, coco-da-baia, laranja, 

mamão, maracujá e tangerina, já é uma realidade nestas localidades. Além de 

importante à segurança alimentar da população, as frutas são facilmente absorvidas 

por diversos mercados consumidores tais como agroindústrias, feiras e mesmo pelo 

mercado institucional (PAA e PNAE).  

 

A crescente produção de frutas desta região tem importante papel na economia do 

estado merecendo toda a atenção dos organismos e entidades que realizam 

serviços de ATER, tanto pela sua viabilidade econômica como pelas vantagens 

apresentadas no tocante à conservação dos solos e contribuição para a segurança 

alimentar.  Neste sentido, a EMDAGRO recentemente iniciou implementação de um  

plano de apoio à diversificação da Fruticultura que inclui a introdução de novas 

frutíferas como açaí, cacau e cupuaçu. 

 

Agroecologia – È notória a valorização dos produtos orgânicos entre consumidores 

de todo o mundo. Além de favorecer a conservação do solo e de outros recursos 

este tipo de agricultura garante ao produtor e ao consumidor melhor qualidade de 

vida e menor risco de agravos por doenças. O crescente interesse e adesão de 

agricultores à linha orgânica de produção, levou a Emdagro a mobilizar e capacitar 

os agricultores para a produção orgânica e formação de OCS (Organização de 

Controle Social para  Venda Direta ao Consumidor de Produtos Orgânicos sem 
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Certificação). As OCS habilitam seus integrantes a comercializar seus produtos 

como orgânicos, conforme regulamenta o Decreto nº 6.323 de 27 de dezembro de 

2007 do MAPA, o qual estabelece que a venda de produtos orgânicos, a partir de 

01/01/2011, só poderá ser feita através de produtores que fazem parte de uma OCS 

ou que tenha a certificação por auditoria ou participativa; destacando que a 

certificação participava ou por auditoria, alcança  qualquer tipo de mercado;  

enquanto que a  OCS só alcança os mercados institucionais (PNAE e PAA 

modalidade doação simultânea), feira livre e entrega diretamente em domicilio. Para 

integrar uma OCS o produtor deverá: a) ser agricultor familiar e possuir DAP; b)    

estar produzindo na linha orgânica; c) ter Plano de manejo orgânico; d) ser assistido 

por uma órgão de  ATER pública estatal e ou privada. 

 

Já se encontram credenciados no Ministério da Agricultura a OCS do território Sul 

Sergipano (composta por 15 agricultores) e outra no território Sertão Ocidental 

(composta por 17 agricultores, sendo a maioria – 11 do município de Lagarto), 

ambas assessoradas pela Emdagro. Estes grupos de produtores fizeram a transição 

da agricultura convencional para a agricultura orgânica motivados não só pelo 

promissor mercado de orgânicos, mas também pelo desejo de preservar e de 

melhorar as condições do solo da sua unidade produtiva. Os citados grupos já 

comercializam a produção através de vários canais, inclusive com vendas nos 

mercados institucionais (PNAE E PAA) e 14 feiras livre organizadas pelo Governo do 

Estado. 

 

Nesses territórios, a agroecologia tornou-se uma importante alternativa para o 

agricultor agregar valor à produção de hortaliças e frutas, visto tratar-se de produtos 

diferenciados. Este tipo de agricultura apresenta ainda a vantagem de produzir 

alimentos mais sadios, de melhor qualidade biológica, e livres de qualquer 

contaminação como também respeita os saberes, conhecimentos e experiências dos 

agricultores e agricultoras familiares. 
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Este modo de produção, além de ambientalmente adequado é sócio-

economicamente viável visto que incentiva o aproveitamento dos recursos naturais 

existentes na unidade produtiva, reduzindo a dependência do aporte de insumos 

externos. 

 

A EMDAGRO desenvolve ações em comunidades dos municípios abrangidos pelo 

Lote 11  há mais de 30 anos, e observa uma nítida redução das áreas plantadas 

com fumo possivelmente determinadas pela redução dos mercados e dos preços 

alcançados pelo produto. 

 

Nos últimos anos esta empresa realizou atividades educativas e dias de campo 

objetivando a substituição da cultura do fumo por outras culturas. Assim a execução 

da presente proposta viabilizará a manutenção, ampliação e qualificação das ações 

já realizadas pela EMDAGRO junto a estas comunidades, focalizando a partir desta, 

ações qualificadas no âmbito do diagnóstico, elaboração e execução dos planos de 

ATER. 

 

Esta empresa possui histórico de atuação junto a agricultores familiares nos 75 

municípios sergipanos. Anualmente a empresa assiste de maneira direta mais de 42 

mil agricultores em todo o Estado, com ações no âmbito da  assistência técnica e 

extensão rural, pesquisa agropecuária, defesa animal e vegetal e ações fundiárias. 

 
 

2 – ATIVIDADES 

 

Antecedendo as atividades definidas na proposta, a EMDAGRO considera 

necessária a realização de duas outras, quais sejam: 

 

a)  Levantamento Prévio das Comunidades com Áreas de Plantio do Fumo 

 

Para melhor conhecimento das áreas produtoras de fumo nos municípios de 

Umbaúba e Salgado (Território da Cidadania Sul Sergipano) e nos municípios de 
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Lagarto e Riachão do Dantas (Território da Cidadania do Sertão Ocidental), torna-se 

necessário um mapeamento das comunidades com concentração do plantio da 

cultura do fumo e identificação dos agricultores familiares, visando substituir a 

fumicultura por atividades produtivas diversificadas e sustentáveis. 

  

Identificado o público a ser assistido será necessária e fundamental, a realização de 

reuniões para a sensibilização das comunidades. 

 

b) Sensibilização 

 

A realização de uma reunião inicial é o primeiro passo para o sucesso do 

diagnóstico. Será a oportunidade para o primeiro contato da equipe de ATER com a 

comunidade. Em cada município envolvido na proposta serão realizadas reuniões 

para sensibilização dos agricultores, objetivando informar, mobilizar e motivar, 

demonstrando a necessidade da substituição da cultura do fumo, origem da 

proposta, inclusive dando conhecimento da Convenção Quadro sobre Controle do 

Uso do Tabaco, a saúde pública e as implicações sanitárias, sociais, econômicas e 

ambientais que afetam as pessoas em todo o mundo. 

 

2.1 – 1ª Atividade - Diagnóstico da Unidade de Produção Familiar - UPF 

 

Serão realizadas 400 visitas para efetuar entrevistas semiestruturadas, visando a 

coleta de informações que servirão como insumos para entender a realidade das 

UPFs no contexto geral e no entorno das localidades e identificar os arranjos 

produtivos existentes e os problemas ou limitações mais importantes. Como 

ferramentas para realização das entrevistas, serão utilizados questionários, 

conforme modelo definido pelo MDA, e a observação direta,  além de  outras  

ferramentas do Diagnóstico Rápido Participativo – DRP, tais como caminhada 

transversal, entre outros, na perspectiva de valorizar a intervenção efetiva dos 

agricultores e agricultoras familiares nos processos de diálogo e leitura da realidade 
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(Metodologia Participativa da Extensão Rural para o Desenvolvimento Sustentável, 

EMATER-MG, 2006). 

 

Após a aplicação dos questionários, será feita a sistematização das informações 

levantadas, e elaborado um relatório de todo o processo, enfocando, por município, 

atividades de cultivos e criações sustentáveis, as perspectivas sociais e geradoras 

de renda, aspectos ambientais, o acesso às políticas públicas e ao mercado, fatores 

limitantes, potencialidades produtivas e principais demandas, nível de participação 

das mulheres e jovens rurais, garantindo a participação de, no mínimo, 40 % deste 

público em cada município. Essas informações, agregadas às questões da 

Convenção Quadro para o Controle do Tabaco e do Programa de Diversificação em 

Áreas Cultivadas com Tabaco do MDA, serão restituídas para as comunidades com 

o objetivo de confrontar e ampliar o nível de percepção dos atores envolvidos. 

 

2.2 – 2ª Atividade – Planejamento Participativo 

 

Após sistematização dos questionários, será realizado encontro participativo com 40 

beneficiários, respeitando-se as proporcionalidades de jovens e mulheres rurais  de 

cada município em relação ao total dos beneficiários. Ainda buscando qualificar a 

representação dos agricultores, será trazido para o encontro lideranças e 

representantes de entidades associativas, para discussão e restituição do 

diagnóstico, objetivando a análise e validação dos resultados por parte dos 

beneficiários.  

 

Neste encontro, com os insumos gerados nos diagnósticos, será elaborado o Projeto 

de Estruturação Produtiva e Social Familiar, tendo como foco central a diversificação 

sustentável de atividades produtivas em substituição à cultura do fumo; a gestão da 

unidade familiar e a organização social e de comercialização, desta forma serão 

enfocadas a inserção das diversas políticas públicas, tais como as linhas de 

financiamento do PRONAF, com destaque para o PRONAF Mulher e o PRONAF 

Jovem; o mercado institucional através do Programa de Aquisição de Alimentos - 
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PAA e do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE; introdução de 

pomares domésticos e comunitários; implantação de hortas orgânicas; criação de 

pequenos animais; educação alimentar; produção de alimentos para consumo 

familiar; abastecimento de água; acesso a serviços de saúde e educação; condições 

de moradia; acesso a terra e outras condições para uma vida digna e saudável. 

 

Considerando a necessidade de disponibilizar conhecimentos tecnológicos, as 

unidades demonstrativas – UDs, os bancos de multiplicação de sementes e as 

unidades demonstrativas de diversificação de culturas alimentares, orientados pela 

EMDAGRO, funcionarão como unidades didáticas para implementação de 

tecnologias adaptadas à realidade local.  

 

2.3 – 3ª Atividade: Visita Técnica à Unidade de Produção Familiar - UPF 

 

Para dar início à operacionalização dos projetos de estruturação produtiva e social 

familiar, substitutivo à cultura do fumo, serão realizadas 1.200 visitas às 400 famílias  

mediante as quais serão prestadas orientações técnicas considerando a realidade 

produtiva e social dos beneficiários, desenvolvendo-se temáticas analisadas nos 

diagnósticos, temas produtivos, sociais e ambientais e processos de comercialização 

e  organização social identificados. 

 

Serão trabalhadas tecnologias adaptadas à realidade do Território com ênfase nas 

atividades sustentáveis em substituição à cultura do fumo, aproveitamento de frutas 

da região para a alimentação humana e processamento desses produtos para 

agregação de valor (cosméticos, doces, licores, artesanato, etc). garantindo a 

segurança alimentar e nutricional das famílias, além de estimulo à implantação de 

hortas e pomares orgânicos. Todas as atividades a serem desenvolvidas terão como 

perspectiva o “aprendizado pela prática”. 

 

Outro tema a ser trabalhado durante as visitas diz respeito a gestão da unidade de 

produção, enfocando o conhecimento básico sobre custos de produção das culturas 
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e criações, minimização de custos e valores agregados à produção, mercados 

institucionais e alternativos de forma que o agricultor estabeleça seu próprio controle 

sobre custos e preços. 

 

2.4 – 4ª Atividade: Reunião  

 

Serão realizadas 60 reuniões com a participação de 20 famílias por reunião, 

respeitando-se, sempre os quantitativos de afirmação de jovens e mulheres rurais, 

no sentido de dialogar sobre gestão coletiva e organização de grupos, promovendo 

a troca e apropriação de conhecimentos teóricos e práticos; estimulando a 

construção de propostas de intervenções para resolver ou mitigar os problemas 

detectados no âmbito das unidades produtivas familiares e da comunidade, tendo 

como base as diversas políticas públicas que estão sendo operacionalizadas no 

território. Serão analisadas também a diversificação no contexto das atividades 

produtivas e a gestão da unidade de produção, de forma a complementar as visitas 

realizadas, aproveitando-se o coletivo do grupo para enfoque de ações cooperativas 

e associativas. 

 

2.5 – 5ª Atividade: Dia de Campo 

 

Serão realizados 5 dias de campo, com a participação de 60 beneficiários por dia de 

campo, com o objetivo de propiciar a integração de agricultores e agricultoras 

familiares com os temas enfocados da diversificação sustentável da cultura do fumo; 

da gestão da propriedade familiar e dos processos de associativismo e organização 

ocorridos nos Territórios Sul Sergipano e do Sertão Ocidental, os quais podem ser 

discutidos através deste método. Para isso serão utilizadas as unidades 

demonstrativas de diversificação implantadas na região, por conta do Programa de 

Desenvolvimento da Citricultura, bancos de sementes e campos de multiplicação. 

Nesses eventos, os participantes terão oportunidade de fazer observação, 

comparação, esclarecer dúvidas, trocar experiências em relação às temáticas 

trabalhadas, bem como, posteriormente, replicar as práticas em suas UPF. 
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2.6 – 6ª Atividade: Cursos 

 

Os cursos, estruturados em metodologias participativas, serão desenvolvidos em 

aplicações práticas e no aprender fazendo. O conteúdo deverá estar relacionado às 

temáticas constantes nos projetos de estruturação produtiva e social familiar, 

identificados no diagnóstico, e no contexto da Convenção Quadro para o Controle do 

Tabaco e que tenha relação com as atividades de organização produtiva, social, 

econômica, ambiental, diversificação das atividades produtivas, segurança alimentar 

e nutricional, análise de gênero, desenvolvimento rural e políticas públicas, 

respeitando as proporções do público de mulheres e jovens rurais. 

 

Os 20 cursos previstos terão a duração de 16 horas, com participação mínima de 10 

e  máxima de 30 famílias por curso, envolvendo as 400 famílias, realizados em local 

adequado que permita o desenvolvimento de aulas teóricas e práticas. 

 

Os eventos terão caráter educativo e serão direcionados para a resolução de 

problemas concretos, desenvolvimento de aptidões e habilidades, e com o propósito 

de construir novos conhecimentos. Serão utilizadas metodologias participativas de 

ATER com as ferramentas de DRP – Trabalhos em grupo, Painel Progressivo, 

Relato de Experiências, Intercâmbios, Demonstrações de Métodos (DM). 

 

Os cursos serão ministrados por técnicos com formação em diversas áreas de 

desenvolvimento rural sustentável, listados na presente proposta. Os treinamentos 

poderão ser realizados nos Centros de Treinamentos da EMDAGRO, sendo o 

Centro de Treinamento da Fruticultura, em Boquim eqüidistante cerca de 25 km dos 

municípios da proposta; e na Base Física para Treinamentos em Inseminação 

Artificial, localizado no município de Riachão do Dantas. Ambos os Centros com 

infraestrutura para hospedagem a alimentação. 
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2.7 – 7ª Atividade: Encontro de Avaliação Final 

 

Será realizado um encontro de avaliação final dos serviços de ATER contratados, 

onde serão apresentados, debatidos e validados os resultados do trabalho,  

evidenciando os resultados quantitativos e qualitativos obtidos com os serviços e 

atividades da proposta. Com base nesses resultados espera-se contribuir para o 

aperfeiçoamento da proposta e subsidiar decisões gerenciais estratégicas, analisar 

os efeitos das ações, ajudando no processo de decisão sobre sua manutenção, 

continuidade, transformação ou interrupção, possibilitando, assim, maior 

embasamento para a elaboração de ações e propostas futuras. 

 

Em todo processo de avaliação será promovida a participação dos beneficiários, de 

forma a garantir a construção conjunta dos resultados e a transparência sobre o 

realizado. Serão utilizadas as ferramentas de DRP – Relato de Experiências, 

Trabalhos de Grupo para reflexão sobre os avanços, dificuldades e propostas de 

continuidade e geração de novos Projetos. 

 

O encontro de 8 horas, com participação de 40 famílias representantes do total do 

público envolvido na proposta, garante a presença de mulheres e jovens rurais 

conforme a proporcionalidade de 40%. 
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3 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA 

  

O prazo total de execução da proposta é de quatorze meses a partir da contratação dos serviços, conforme detalhamento: 

   

Distribuição Mensal das Atividades e Recursos 
Item Atividades Unidade Quantidade 

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 

Diagnóstico 400 100 100 100 100   
1.1 Realização de Diagnóstico Participativo 

Unidade de Produção Familiar (UPF) Valor (R$) 120.887,54   30.222,00   30.222,00 30.222,00 30.221,54    

Encontro 1     1  1.2 
 

Realização de Planejamento 
Participativo Valor (R$) 9.461,64     9.461,64    

Visita 1.200     300 300 
1.3 Realização de Visitas Técnicas nas UPF 

Valor (R$) 221.051,71     55.263,00 55.263,00 

 Valor Total  30.222,00 30.222,00 30.222,00 30.221.54 64.724,64 55.263,00 
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5 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA (continuação) 

 

Distribuição Mensal das Atividades e Recursos 
Item Atividades Unidade Quantidade 

Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

Visita  300 300     
1.3 Realização de Visitas Técnicas nas UPF 

Valor (R$)  55.263,00 55.262,71     

Reunião 60   30 30   
1.4 Realização de Reunião sobre Temáticas  

Estabelecidas Valor (R$) 18.133,13   9.067,00 9.066,13   

Dia  5   3 2   
1.5 Realização de Dia de Campo – Cadeia  

Produtiva da Fruticultura Valor (R$) 18.927,20   11.356,32 7.570,88   

Curso 20   5 5 5 5 
1.6 Curso 

Valor (R$) 107.877,54   26.970,00 26.970,00 26.970,00 26.967,54 

Encontro 1      1 
1.7 Realização de Encontro de Avaliação 

Final Valor (R$) 2.174,56      2.174,56 

 Valor Total 498.513,32 55.263,00 55.262,71 47.393,32 43.607,01 26.970,00 29.142,10 
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4 – METODOLOGIA 

 

A  chamada pública em apreço é mais uma oportunidade  de fortalecer a perspectiva  

da sustentabilidade construindo uma consciência  coletiva junto com os beneficiários  

e beneficiárias sobre a necessidade da implantação de estilos de agriculturas 

sustentáveis,  mostrando   que é possível dar  um rumo diferente a produção e que a 

terra, o solo  e enfim,  os recursos naturais,  podem ser manejados de uma forma 

mais prudente com garantia de equilíbrio entre o homem e  a natureza. 

 

 Nessa perspectiva a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(Pnater), constitui um dos instrumentos importantes para interação de ações 

integradas e sustentáveis, destacando seus princípios e diretrizes que preconizam 

entre outros, o desenvolvimento sustentável, os serviços gratuitos e de qualidade, a 

metodologia participativa, a agricultura de base ecológica, a equidade nas relações 

de gênero, de geração, de raça/etnia, da segurança alimentar e nutricional e a 

transição agroecológica. 

 

É esse conjunto de princípios e diretrizes que irão nortear a estratégia de 

desenvolvimento das ações preconizadas pela chamada pública orientada para  os 

Territórios Sul Sergipano e Sertão Ocidental, no sentido de dinamizar o potencial dos 

beneficiários e beneficiárias,  tendo por base os  fatores de desenvolvimento que 

serão estimulados através de recursos humano, social, ambiental, financeiro, 

econômico, político e cultural, oportunizando  que  homens e mulheres do campo, de  

forma interativa, possam  protagonizar as propostas de desenvolvimento da presente 

chamada.  

 

A metodologia participativa de Ater, que facilitará a operacionalização das ações da 

chamada, tem o propósito de afirmar os interesses dos agricultores e agricultoras  

familiares, destacando as questões de  geração, gênero,raça e etnia buscando  sua 

participação por meio de animação e facilitação de processos que  valorizam  sua 
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história, sua organização, seu saber fazer, sua capacidade de decidir, de analisar,de 

monitorar  e avaliar  as atividades previstas e  dirigidas a essa categoria de 

agricultores  e agricultoras. 

 

Os instrumentos metodológicos essenciais que permearão a execução desta  

proposta de desenvolvimento, serão o caráter educativo da extensão e a concepção  

pedagógica   focados  em paradigmas que promovem  entre outros,  o 

desenvolvimento sustentável, o aprofundamento da democracia e a participação dos 

beneficiários e beneficiárias. 

 

As orientações metodológicas e as práticas educativas que irão permear o processo 

de execução dessa chamada serão baseadas nas teorias do conhecimento de Jean 

Piaget, Paulo Freire e Pedro Demo, educadores que deram grandes contribuições à 

prática extensionista. 

 

 Jean Piaget,  nos traz a preocupação de compreendermos como ao longo da vida o 

ser humano amplia sua capacidade de pensar, de sentir e de agir sobre si mesmo, 

sobre os outros, sobre a natureza e a sociedade. Paulo Freire com seu método 

pedagógico nos leva a refletir sobre a intencionalidade da educação, afirmando que 

esta não é neutra e que todo processo educativo traz em seu bojo, um ato político e 

uma ação que poderá ter como resultado uma relação de libertação ou de domínio. 

A teoria de Pedro Demo, tem como centro do debate, os desafios da educação  e a 

participação da sociedade civil. Nesse caso, a participação é vista como uma 

conquista processual e que a cada dia precisa ser reconquistada. 

 

Portanto, será á luz dessas teorias que, durante a execução das etapas previstas, a 

equipe interdisciplinar da Emdagro, junto com agricultores e agricultoras 

oportunizará momentos para ouvir, fazer-se ouvir, refletir, abrir espaços  para relatos 

de experiências, histórias de vida, fazer leitura de mundo, definir princípios de 

convivência, utilizar linguagem lúdica e da tradição popular, fazer acolhimento, 
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problematizar, fazer aprofundamento teórico, construir conhecimento, avaliar, 

trabalhar as dimensões individual e coletiva no processo de aprofundamento teórico, 

construir conhecimento, avaliar, trabalhar as dimensões individual e coletiva no 

processo de aprendizagem, fará círculos de estudos, registros,  sistematização entre 

outros. 

 

 Todos os aspectos em destaque têm como objetivo concretizar as metas contidas 

na proposta de desenvolvimento da chamada e construir mecanismos para 

dinamizar as potencialidades econômicas destacando as  alternativas para a 

substituição da cultura do fumo por culturas alimentares, o aproveitamento dos 

recursos naturais disponíveis nas UPF’s,  fortalecer o acesso dos beneficiários e 

beneficiárias aos mercados institucionais, vislumbrar possibilidades de agregar valor 

à  produção, entre outros.  

 
Ainda tem como objetivo, o  enfrentamento e superação dos problemas encontrados  

colocando beneficiários  e beneficiárias como protagonistas do seu desenvolvimento 

com a aquisição de uma autonomia desejável e de sua reconstrução continuada nas 

relações e na prática social que tem como base, o estabelecimento de relações de 

confiabilidade mútua, de co-responsabilidade no exercício e na tomada de decisão 

nos espaços democráticos. 

 

Para proporcionar maior consistência na execução das ações, a metodologia será 

estruturada em três momentos didáticos incluindo o conhecimento da realidade, a 

organização da ação e gestão social, a execução da ação e acompanhamento que 

serão detalhados em breves considerações a seguir. 

 

O Conhecimento da Realidade  

Esse procedimento metodológico vai incluir a coleta de informações secundárias 

sobre a realidade local, aproximação e sensibilização da comunidade, além da 

realização do diagnóstico participativo. 
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A equipe de extensionistas fará a coleta inicial de informações sobre a localidade a 

ser trabalhada para sentir o ambiente e as pessoas com as quais posteriormente 

estabelecerá relação de afinidade; com a relação aos poucos fortalecida fará o 

processo de aproximação e sensibilização para apresentar a proposta de trabalho, 

acordando detalhes para iniciar o diagnóstico participativo com as famílias. No 

diagnóstico, o leque de informações será ampliado junto às unidades de produção 

familiar com a participação efetiva dos beneficiários e beneficiárias da chamada, 

onde os aspectos mais importantes da UPF serão observados, destacando as áreas 

produtoras de fumo com a perspectiva da diversificação de atividades produtivas.  

 

As informações coletadas  servirão de insumos nas etapas do processo de execução 

da proposta, como a situação da UPF em termos de produção, de renda, de  

insumos, de  preservação ambiental, das carências, das potencialidades para a 

diversificação, do acesso aos diversos programas/projetos, acesso à terra, situação 

das mulheres, dos jovens, de idosos e crianças em termos de participação nos 

processos de desenvolvimento e acesso as diversas políticas públicas, entre outros. 

Essas informações coletadas e sistematizadas serão restituídas para as 

comunidades e serão instrumentos para confronto de percepções  e planejamento 

participativo das ações. 

 

Nessas atividades serão utilizadas as ferramentas do DRP como visitas, entrevistas 

estruturadas e reuniões com diálogo e reflexões sobre os aspectos abordados. 

 

A  Organização da Ação e Gestão Social 

 

Esse procedimento metodológico tem como componentes a restituição da 

sistematização das informações do diagnóstico, priorização de problemas, 

verificação de potencialidades, formação de grupos de interesse e elaboração do 

plano de ação vislumbrando, também, a elaboração de projetos específicos. 
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Constituirá o momento do exercício coletivo para o planejamento participativo 

caracterizado por um processo de reflexão sobre diferentes aspectos que fazem 

parte do projeto de vida dos beneficiários e beneficiárias  da chamada pública, tendo 

como norte o resgate das informações do diagnóstico participativo que na 

oportunidade será restituída aos  agricultores e agricultoras familiares para análise 

conjunta das questões levantadas. 

 

Ainda serão aprofundadas as informações e priorizados os problemas e 

potencialidades, análise das prioridades destacando a sustentabilidade  econômica, 

social e  ambiental, elaboração do plano de ação,  formação de grupos de interesse, 

definição de temas para capacitação/formação dos agricultores e agricultoras em 

gestão, conhecimentos produtivos, comercialização para garantir a continuidade de 

projetos específicos. Também serão efetuadas articulações para estabelecimento de 

parcerias instituições/entidades que possam apoiar as iniciativas dos protagonistas 

do desenvolvimento que são os agricultores e agricultoras familiares e suas 

organizações. 

 

As atividades serão permeadas pelas técnicas e ferramentas do DRP como reunião , 

linha do tempo, painel de visualização, matriz de hierarquização de problemas por 

freqüência, matriz de planejamento e acompanhamento e ainda, matriz de 

potencialidades além de técnicas e dinâmicas vitalizadoras. 

 

Execução da Ação de Acompanhamento  

 

Esse momento será composto pela execução de projetos, formação /capacitação 

dos agricultores e agricultoras familiares, acompanhamento através de visitas, 

reuniões e avaliação de projetos. 

 

Constituirá a fase de concretização das atividades planejadas, quando os grupos de 

interesse formados por agricultoras e agricultores articulados com os  extensionistas 
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e outros parceiros, assumirão o controle da execução, do acompanhamento, da 

avaliação e da gestão dos seus projetos.  

 

Durante esse processo de gestão dos projetos específicos, seus protagonistas 

deverão participar de cursos de formação e capacitação para desenvolver 

habilidades e competências em gestão social e ampliar conhecimentos específicos 

nas áreas de gerenciamento de projetos, de mercados e comercialização  e outras 

áreas  demandadas pelos beneficiários  e beneficiárias  nos processos de discussão 

individual e coletiva no decorrer das atividades preconizadas.  

 

Nessas atividades serão utilizadas as ferramentas do DRP como visitas, reuniões, 

dias de campo, caminhadas transversais, intercâmbios entre as comunidades para 

troca de experiências em propriedades que exploram a cultura do fumo mas que 

optaram também pela diversificação de atividades produtivas com estilos 

sustentáveis, encontros  de experiências e ainda, encontro para a avaliação dos 

processos e se necessário replanejamento de ações. 

 
A seguir detalhamos a metodologia  a ser empregada   para o desenvolvimento de 

ações  propostas  junto as   comunidades  dos  Territórios do Sertão Ocidental e Sul 

Sergipano, que prevê a execução dos serviços de assistência técnica e extensão 

rural para os agricultores e agricultoras familiares que exploram a cultura do fumo  

na perspectiva da diversificação das atividades produtivas  com sustentabilidade.  

 

 

Meta 1- Elaboração de diagnósticos participativos nas unidades de produção 

familiar  

 

1.1- Realização de visitas às UPF’s para mobilização e sensibilização da 

população. 
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Serão agendadas visitas pelas equipes técnicas multidisciplinares junto as  

comunidades  a fim de   iniciar o processo de sensibilização das atividades a serem 

implantadas nas UPF’s                  

 
1.2- Realização de entrevistas aberta e semi-estruturada com membros das 

comunidades 

          

Na oportunidade serão aprofundadas as coletas de   informações   que servirão 

como insumos   para entender as realidades das comunidades e famílias no 

contexto geral e em torno das temáticas preconizadas. Como ferramentas para 

realização das entrevistas, serão utilizados questionários   com perguntas abertas e  

semiestruturadas e ainda a observação direta; 

 
1.3 Realização de reuniões nas comunidades para apresentação e ajustes 

das propostas metodológicas  

 

Nas reuniões serão apresentadas e discutidas  o objeto desta chamada pública e 

ainda aprofundadas informações coletadas nas visitas sendo na oportunidade 

utilizadas várias ferramentas do DRP como Mapa falado, linha do tempo, diagramas 

entre outros na perspectiva de valorizar a intervenção  efetiva  dos agricultores e 

agricultoras familiares nos processos de discussão das atividades que serão 

implementadas. 

 

Essas ferramentas permitirão que os beneficiários resgatem sua história, percebam 

as relações que se travam interna e externamente, construam sua visão crítica  

sobre as atividades previstas,  como as formas de utilização dos recursos naturais, 

os estilos de agriculturas e criações praticadas, as formas de escoamento, mercado 

e comercialização da produção além das formas de organização, entre outros. 
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1.4 Sistematização das informações coletadas e discutidas com a população 

 

A sistematização das coletas de dados obtidas nas comunidades por meio de visitas 

e reuniões, serão efetuadas  pelas equipes técnicas. 

Os resultados da sistematização serão devolvidos a população para que sejam 

analisados e validados.  

 

1.5 Mapeamento das instituições/entidades que prestam serviços junto as 

Comunidades contempladas 

             

Nessa etapa os beneficiários da chamada pública assessorados pelas equipes 

técnicas  e utilizando a ferramenta diagrama de veen, irão mapear  as 

instituições/entidades que estão mais próximas e que poderão apóia-los em suas 

iniciativas  

 
1.6 Reuniões com membros das instituições/entidades  que prestam serviços 

nas localidades beneficiadas com os serviços da chamada pública  

 

Nesse momento, será apresentada para conhecimento das instituições/entidades 

que atuam junto as comunidades, a proposta de trabalho e ainda pontuar os 

serviços prestados por cada entidade/instituição a fim de verificar as possibilidades 

de contribuição das mesmas no processo de execução das ações preconizadas. 

 

1.7 Realização de Dias de Campo com abordagem técnica e prática  

 

Serão realizados nas UPF’s com objetivo de propiciar a integração de   agricultores e 

agricultoras familiares das Unidades de Produção Familiares através da troca de 

experiências.Nesse eventos os participantes terão a oportunidade de fazer  

observação, comparação, eliminar dúvidas em relação as temáticas trabalhadas 

bem como posteriormente replicar as práticas em suas UPF.  
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1.8 - Realização de Encontros para avaliação dos processos de execução das 

ações 

  

Os encontros terão a participação dos agricultores e agricultoras familiares, as 

equipes multidisciplinares, as instituições/entidades atuantes nas localidades, 

organizações dos agricultores e outros. Os eventos terão como objetivo discutir e 

avaliar as ações preconizadas na chamada pública, analisando especialmente os 

resultados esperados.  

 

Para desencadear o processo de discussão e análise, serão utilizados trabalhos de 

grupos, relatos de experiências, observados as dificuldades, os  avanços, os 

desafios e os encaminhamentos para continuidade dos processos. 

  

  
5. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

A etapa de monitoramento e avaliação tem como objetivo garantir a realização das 

atividades previstas na proposta, observando de forma objetiva, tanto a qualidade e 

efetividade das ações, como os prazos e custos estabelecidos no cronograma físico 

financeiro na mesma, de modo a gerar os resultados e impactos esperados. 

 

Para execução do monitoramento das ações realizadas e avaliação dos resultados 

alcançados serão utilizados o Sistema Informatizado de ATER – SIATER do MDA e 

o Sistema de Relatório de Execução Informatizado – SERIX da EMDAGRO (este 

apresentado nas figuras 01 e 02), os quais proporcionarão os registros quantitativos 

das atividades realizadas, através do conjunto de indicadores definidos.  
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Além desses registros em sistemas informatizados, serão elaborados relatórios 

qualitativos de execução das atividades, bem como relatórios de avaliação dos 

resultados programados e alcançados, durante e ao término do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Relatório Mensal de Execução por Técnico e Produtor no SERIX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 02 – Relatório de Mensal de Execução por Técnico e Organização no SERIX 



 
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE 

 

___________________________________________________________________________ 42 

 

5.1 MONITORAMENTO  

 

O sistema de monitoramento tem o propósito básico de acompanhar o 

desenvolvimento das atividades no dia-a-dia, verificando se os prazos estipulados 

estão sendo cumpridos, se as metas programadas foram alcançadas e se o padrão 

de qualidade é o desejado, de modo a possibilitar a identificação de problemas e a 

sua imediata solução, com vista à consecução dos resultados esperados. 

 

O monitoramento terá caráter participativo e será realizado com base nos 

indicadores abaixo relacionados e em outros que venham a ser incluídos durante o 

processo de implementação da proposta; tanto pelos agentes de ATER quanto pelo 

público, que poderão acompanhar a execução das atividades de forma direta ou por 

meio de análise de documentos produzidos, ou ainda pelo ateste dos agricultores 

beneficiários, conforme discriminação no quadro a seguir. 

 

 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

Atividade 
Forma de 

Acompanhamento 
Indicador de 

Resultado 
Meios de Verificação 

1 – Realizar Diagnóstico 
participativo em 400 
Unidades de Produção 
Familiar, para fomento e 
planejamento das atividades 
de ATER. 

- Acompanhamento direto 
das visitas para realização 
do diagnóstico; 
- registro das atividades no 
sistema de 
acompanhamento da 
empresa. 

Diagnósticos 
realizados e 
Georreferenc
iamentos das 
UPFs 

- Ateste dos 
agricultores familiares; 
- fotos das UPFs 
diagnosticadas e 
georreferenciadas; 
- formulários do 
diagnóstico 
devidamente 
preenchidos 

2 - Realizar Encontro de 
Planejamento Participativo 
com 40 
beneficiários,lideranças, 
entidades associativas, 
grupos de interesse, jovens 
e mulheres.  

- Supervisão direta da 
reunião e das atividades de 
elaboração dos PEPSF; 
- registro das atividades no 
sistema de 
acompanhamento da 
empresa. 

- Encontro 
realizado; 
- PEPSFs 
elaborados. 

- Lista de presença 
assinada pelos 
participantes; 
- fotos dos eventos 
-formulários dos 
projetos devidamente 
preenchidos 
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MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

Atividade 
Forma de 

Acompanhamento 
Indicador de 

Resultado 
Meios de Verificação 

3 – Realizar 1200 Visitas 
Técnicas às UPFs, voltadas 
ao conhecimento da 
realidade sócio-econômia e 
ambiental, orientação sobre 
sistemas produtivos e 
processos de 
comercialização; 
gerenciamento das UPFs e 
organização social 

- Acompanhamento direto 
das visitas para 
operacionalização dos 
PEPSF; 
- Análise e revisão dos 
conteúdos dos projetos; 

-Projetos de 
Estruturação 
Produtiva e 
Social 
acompanhad
os; visitas 
realizadas 
 

- Ateste dos 
agricultores, jovens e 
mulheres; 
-fotos das visitas 
realizadas; 
- relatórios das 
atividades e 
orientações prestadas; 
 
 

4 – Realizar 20 cursos 
relacionados a estruturação 
produtiva e social das UPFs, 
voltados para substituição da 
cultura do fumo 

-Supervisão direta dos 
cursos ; 
- registro dos cursos no 
sistema de 
acompanhamento da 
empresa. 

- cursos 
realizados; 
 

- Listas de presenças 
assinadas pelos 
participantes; 
- fotos dos eventos 
-Planos de curso 

5 – Realizar 60reuniões 
sobre ações cooperativas e 
associativas, grupos de 
interesse; gestão coletiva, 
políticas públicas, atividades 
produtivas e mercados, 
mitigação dos problemas da 
UPF 

- Supervisão direta das 
reuniões; 
- registro das atividades no 
sistema de 
acompanhamento da 
empresa. 

- Reuniões 
realizadas; 
 

- Listas de presença 
assinadas pelos 
participantes; 
- fotos dos eventos 

6-Realizar 05dias de campo 
nos temas diversificação a 
cultura do fumo; gestão das 
UFPs, e processos de 
associativismo e 
organização 

-Supervisão direta dos dias 
de campo ; 
- registro dos Dias de 
Campo no sistema de 
acompanhamento da 
empresa. 

-Dias de 
Campo 
Realizados 

-Listas de presença 
assinadas pelos 
participantes; 
-Fotos dos Eventos. 

7– Realizar 01 encontro de 
Avaliação Final com 40 
famílias. 

- Supervisão direta do 
encontro; 
- registro das atividades no 
sistema de 
acompanhamento da 
empresa. 

-Encontro 
realizado; 
-documento 
de avaliação 
elaborado 

- Lista de presença 
assinada pelos 
participantes; 
-Documento de 
avaliação elaborado; 
- fotos dos eventos 

 
 

5.2 AVALIAÇÃO 

 

O sistema de avaliação de atividades, terá uma participação ampla, envolvendo os 

agentes de ATER, os beneficiários diretos, suas organizações representativas, 

agentes econômicos, comunidades e outros que atuem nos diversos segmentos, 
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com o propósito de construir momentos reflexivos, a partir da análise dos 

indicadores e meios de verificação estabelecidos, conforme abaixo especificados e 

de outros que se façam necessários incluir. 

 

Essa etapa tem por objetivo avaliar a eficiência e eficácia dos serviços, os resultados 

quantitativos e qualitativos obtidos, os índices de qualidade de vida e renda das 

UPFs obtidos com o desenvolvimento da proposta, de modo a determinar o seu 

alcance e efeitos na resolução dos problemas.  

 

Será também um momento de promover o conhecimento participativo, coletivo e 

construtivo sobre a mudança de realidade, gerando recomendações que vão 

subsidiar a tomada de decisões para o aperfeiçoamento das ações e atividades, ou 

para construção de novas propostas para os conteúdos tratados ou novos 

conteúdos, garantindo que as expectativas das comunidades sejam amplamente 

atendidas. 

 

Atenção especial será dada à avaliação das atividades dirigidas às mulheres, 

levando-se em consideração o contexto de desigualdade de gênero no seu 

desenvolvimento, bem como às demais atividades prevista para elas na chamada. 

Também as atividades voltadas para os jovens rurais, principalmente os que têm 

restrições de acesso a terra, serão alvo de uma acurada avaliação, principalmente 

no que diz respeito a qualificação de mão-de-obra para acesso aos mercados de 

trabalho, tanto nas áreas rurais, como no meio urbano.  

 

A avaliação dos resultados será efetuada estratificando as categorias em gênero e 

faixa etária dos beneficiários.  
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AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 
Atividade Indicador de Resultado Meios de Verificação 

1 – Diagnóstico participativo das 
Unidades de Produção Familiar – 
UPF 

Diagnósticos das UPFs 
realizados 

Análise, discussão participativa 
e elaboração de relatório sobre 
o resultado dos diagnósticos 

2- Encontro de Planejamento 
participativo. 

-Encontro realizado 
-PEPSFs elaborados 

Análise, discussão participativa 
e avaliação do encontro e dos 
projetos elaborados. 

3 –Realizar Visitas Técnicas 

-Projetos de Estruturação 
Produtiva e Social 
acompanhados 
-Visitas realizadas 

Análise do processo de 
implantação, e estratégias 
de gestão dos projetos; 
Discussão participativa com 
análise qualitativa da assistência 
aos projetos em execução 
;Análise e avaliação da 
execução dos projetos, seus 
resultados e dos índices de 
qualidade de vida 

4 – Realizar cursos sobre 
estruturação produtiva e social das 
UPFs, voltados substituição da 
cultura do fumo. 

Cursos realizados  
Avaliação do conteúdo e 
metodologia de cada curso 
pelos participantes 

5 – Realizar reuniões sobre ações 
cooperativas e associativas; grupos 
de interesse; gestão coletiva, 
políticas públicas, atividades 
produtivas, mercados e mitigação 
dos problemas da UPF. 

Reuniões realizadas  
Avaliação do conteúdo, 
metodologia e resultados de 
cada reunião pelos participantes 

6 – Realizar Dias de Campo sobre 
Diversificação a cultura do Fumo; 
Gestão das UPFs e processos de 
associativismo e organização. 

Dias de Campo realizados 

Avaliação do conteúdo, 
metodologias e resultados pelos 
participantes, de cada Dia de 
Campo. 

7 – Realizar encontro de avaliação 
final  Encontro realizado 

Análise, discussão e avaliação 
das atividades, resultados 
alcançados e impactos gerados 
pelo projeto, por todos os 
participantes da reunião; 
Elaboração de relatório analítico, 
com avaliação da execução do 
projeto em termos qualitativos e 
quantitativos.  
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6. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Com a execução deste projeto pretende-se desencadear um processo de 

sustentabilidade econômica, social e ambiental nas Unidades de Produção Familiar, 

estimulado a ampliação, melhoria e/ou inclusão dos beneficiários em atividades 

agrícolas diversificadas, possibilitando a melhoria na qualidade de vida e bem estar 

dos agricultores familiares, destacando-se, entre outros, os seguintes resultados: 

 

• Mulheres e jovens rurais mais inseridos nos processos produtivos da unidade 

familiar; 

• Elevação da renda agrícolados agricultores, mulheres e jovens; 

• agricultores familiares, mulheres e jovens capacitados em gestão da UPF; 

• agricultores familiares, mulheres e jovens qualificados para produção de 

alimentos para o autoconsumo; 

• agricultores familiares, mulheres e jovens com conhecimento e acesso às 

políticas públicas de apoio à agricultura familiar; 

• Agricultores, mulheres e jovens mais organizados através de suas 

associações, cooperativas e outras formas associativas, com vista a 

organização da produção, agregação de valor aos produtos, aumento do 

poder de barganha na comercialização de seus produtos e na compra de 

insumos; 

• Agricultores, agricultoras e jovens rurais mais conscientes e participantes da 

sustentabilidade ambiental; 

• Redução da área plantada com fumo nas UPFs dos beneficiários do programa; 

• Agricultores, mulheres e jovens com conhecimento sobre a “Convenção-Quadro” 

para o controle do tabaco, e programas públicos para a diversificação de atividades 

nas áreas cultivadas com o tabaco; 

• Agricultores, mulheres e jovens implantando novas atividades produtivas 

sustentáveis; 
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• Agricultores e agricultoras inseridos nos mercado formal institucional – PAA e 

PNAE, Fome Zero e outros; 

• Maior integração entre as instituições públicas e privadas que atuam no 

Território, para solucionar os problemas identificados junto às comunidades, 

nas áreas de educação, cultural, desenvolvimento social, saúde, saneamento, 

segurança, infraestrutura, agricultura e meio ambiente. 

 

Os resultados alcançados serão apresentados e analisados considerando-se, 

também, as questões de gênero, geração e etnia e os aspectos econômicos, sociais 

e organizacionais, podendo-se aplicar nesse processo a metodologia de avaliação 

de resultados desenvolvida pelo Observatório de Avaliação Participativa da Política 

Nacional de ATER. 

 

Para tanto, os resultados seriam analisados sob as seguintes categorias: a) 

segurança alimentar e nutricional, b) qualidade de vida, c) renda, d) organização 

social e comunitária, e) gênero, geração e etnia e f) sustentabilidade ambiental, não 

descartando a possibilidade de inclusão de outras que se evidenciem importantes. 

 

Os quadros a seguir representam modelos preliminares para apresentação dos 

resultados a serem avaliados com a execução desse projeto, podendo e devendo 

ser aprimorado com modelo de formulário a ser fornecido pelo MDA e MDS. 
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MODELO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS POR GÊNERO 
INDICADORES HOMEM  MULHER  TOTAL  
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL    
Qualidade e quantidade de alimentos consumidos    
Tipos de alimentos consumidos    
Produção para autoconsumo    
Armazenamento e conservação    
QUALIDADE DE VIDA    
Acesso a serviços de saúde    
Disponibilidade e qualidade da água para consumo    
Destino do lixo doméstico    
Disponibilidade de energia    
Saneamento básico    
Acesso a educação formal    
ORGANIZAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA    
Participação em sindicato    
Participação em associação comunitária    
Participação em conselho municipal    
Participação em grupos de interesse    
RENDA    
Renda agrícola    
Renda não agrícola    
Benefícios sociais (bolsa família, bolsa escola, 
aposentadoria, etc) 

   

Extrativismo     
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL    
Qualidade do solo    
Qualidade da água    
Uso de agrotóxicos    
Área degradada na UPF     
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL    
Qualidade do solo    
Qualidade da água    
Uso de agrotóxicos    
Área degradada na UPF     
OUTROS    
Gestão da UPF    
Qualificação em atividades não agrícolas    
Inserção no mercado formal institucional – PAA e PNAE    
Acesso a políticas publicas    
Explora de pequeno negócio não agrícola    
Dispõe de documentos pessoais (RG, CPF, etc)    
Acesso a meios de comunicação (celular, internet, etc)    
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MODELO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS POR GERAÇÃO 
 

INDICADORES 
0 A 20 
ANOS 

21 A 59 
ANOS 

MAIS DE 60 
ANOS 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL    
Qualidade e quantidade de alimentos consumidos    
Tipos de alimentos consumidos    
Produção para autoconsumo    
Armazenamento e conservação    
QUALIDADE DE VIDA    
Acesso a serviços de saúde    
Disponibilidade e qualidade da água para consumo    
Destino do lixo doméstico    
Disponibilidade de energia    
Saneamento básico    
Acesso a educação formal    
ORGANIZAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA    
Participação em sindicato    
Participação em associação comunitária    
Participação em grupos de interesse    
RENDA    
Renda agrícola    
Renda não agrícola    
Benefícios sociais (bolsa família, bolsa escola, 
aposentadoria, etc) 

   

Extrativismo     
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL    
Qualidade do solo    
Qualidade da água    
Uso de agrotóxicos    
Área degradada na UPF     
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL    
Qualidade do solo    
Qualidade da água    
Uso de agrotóxicos    
Área degradada na UPF     
OUTROS    
Gestão da UPF    
Qualificação em atividades não agrícolas    
Inserção no mercado formal institucional – PAA e 
PNAE 

   

Acesso a políticas publicas    
Explora de pequeno negócio não agrícola    
Dispõe de documentos pessoais (RG, CPF, etc)    
Acesso a meios de comunicação (celular, internet, 
etc) 
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07. EQUIPE TÉCNICA 

 

As atividades programadas nesta Chamada Pública serão desenvolvidas pela 

equipe técnica abaixo discriminada, compreendendo 05 profissionais com formação 

multidisciplinar, que contará com o apoio técnico-administrativo do corpo técnico das 

Unidades Regionais de Boquim e Lagarto, situadas nos municípios com o mesmo 

nome, além de todo apoio necessário da empresa.  

 

Estes profissionais contam com bons antecedentes acadêmicos, são experientes em 

trabalho de campo, em leitura da realidade, pois são profundos conhecedores dos 

problemas potenciais e dos desafios em matéria de desenvolvimento agrícola e 

rural; Atuam nas áreas de fumicultura, acompanhando o processo da substituição da 

cultura do fumo por culturas alimentares e tem relações bem estabelecidas com 

agricultores familiares, comunidades e organizações rurais, participando dos 

espaços sociais constituídos pelas políticas públicas, a exemplo dos conselhos 

municipais e colegiados territoriais.  Detém um claro conhecimento tácito de 

experiências de desenvolvimento, inclusive das que não deram os resultados 

esperados. 

 

Os currículos dos técnicos relacionados encontram-se no Anexo IV. 

 

Nº NOME FORMAÇÃO 
TEMPO DE 

EXPERIÊNCIA EM 
ATER  

01 Germano Marques de Azevedo Técnico Agropecuário 08 anos 
02 Jackson Ribeiro de Carvalho Técnico Agropecuário 05 anos 
03 José de Almeida Cansanção Engenheiro Agrônomo 27 anos 

04 Marleide de Andrade Souza Técnica em Economia 
Doméstica 29 anos 

05 Paulo Alves Filho Técnico Agropecuário 30 anos 
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08 – EXPERIÊNCIA DA PROPONENTE 

 

8.1 – Histórico da Entidade 

O Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural em Sergipe tem sua origem na 

Associação Nordestina de Crédito e Extensão Rural de Sergipe - ANCAR-SE, criada 

em 1962, e transformada na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de 

Sergipe – EMATER-SE, em 1976.  

A partir do ano de 1990 (Gov. Collor) o serviço oficial de Assistência Técnica e 

Extensão Rural foi totalmente desestruturado em todo país, abrangendo, 

concomitantemente, os níveis federal e estadual. Como consequência, as 

instituições estaduais prestadoras do serviço de Assistência Técnica e Extensão 

Rural foram enormemente afetadas nos seus mais variados aspectos, chegando 

algumas delas a serem extintas, enquanto outras tiveram que forçosamente 

diversificar os seus serviços, como forma de assegurar a sua própria sobrevivência. 

Dentro deste contexto, em 1991, a EMATER - SE foi transformada em EMDAGRO – 

Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe, que além de continuar 

executando os Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, absorveu outras 

linhas de ações importantes para o desenvolvimento da agropecuária estadual, 

como Pesquisa Agropecuária, Defesa Sanitária Animal e Vegetal, e Ações 

Fundiárias. 

 

Convém ressaltar que, mesmo com todos esses percalços, a EMDAGRO continua a 

cumprir a sua Missão Institucional, podendo-se identificar claramente uma relação 

positiva entre a presença do serviço de Assistência Técnica e a melhoria das 

condições econômicas e sociais do Estado e municípios, que, pela execução dos 

mais diferentes projetos, programas e atividades, geraram e geram benefícios para a 

sociedade e em particular para os pequenos trabalhadores rurais que fazem a 

agricultura/pecuária familiar, distribuídos nos 75 municípios do Estado de Sergipe, 
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onde a EMDAGRO tem a sua atuação direta em campo, com base no 

desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a promoção do 

desenvolvimento rural sustentável.  

 

Principais serviços e produtos prestados pela EMDAGRO por linha de ação: 

Assistência Técnica e Extensão Rural: 

• Serviços veterinários, agronômicos e sociais; 

• Elaboração de planos, programas e projetos de desenvolvimento rural;  

• Vistoria e avaliação de imóveis rurais;  

• Fiscalização da aplicação do crédito rural e perícia técnica;  

• Capacitação de produtores e famílias rurais;  

• Serviços de apoio ao agricultor familiar;  

• Desenvolvimento de programas de fomento; 

• Material propagativo (sementes, mudas, borbulhas); 

• Produtos biológicos; 

• Publicações educativas rurais, e 

• Informações agropecuárias. 

 

Pesquisa Agropecuária 

• Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas  

• Divulgação de estudos e pesquisas  

• Geração e adaptação de tecnologias 

• Publicações Técnico-Científicas  

• Tecnologias 
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Defesa Sanitária Animal e Vegetal  

• Fiscalização Agropecuária  

• Inspeção e Certificação Sanitária de rebanhos e de produtos animais e 

vegetais  

• Classificação de produtos vegetais  

• Análises laboratoriais  

• Controle de pragas e doenças (animal e vegetal)  

• Educação Sanitária 

• Certificados Agropecuários 

 Ações Fundiárias 

•  Discriminatória e Titulação de Terra 

• Vistoria e Avaliação de Imóveis para fins de desapropriação e colonização  

• Levantamentos Cartográficos 

• Documentos Cartográficos 

• Títulos de Propriedade  

• Laudos de vistoria  

• Peças técnicas georreferenciadas 

 

8.2 - Principais Programas, Projetos de ATER executados  

• O Programa “Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF”, em 

execução até a presente data, tem por objetivo fortalecer a agricultura familiar com 

vista à inserção do produtor deste segmento nos mercados de produção e 

comercialização, prestando-se assistência técnica e extensão rural a 

43.807agricultores familiares no ano de 2010. Neste programa são priorizadas as 

ações de (1) apoio à comercialização, (2) ações de desenvolvimento social, (3) 

crédito rural, (4) desenvolvimento da agroecologia, (5) turismo e artesanato, (6) 

assistência técnica às culturas e criações, (7) capacitações de técnicos e 

agricultores, através dos seguintes convênios e contratos: 



 
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE 

 

___________________________________________________________________________ 54 

� Convênio 167.492-69/04, entre MDA e EMDAGRO objetivando a aquisição de 

equipamentos e capacitação de agricultores; 

� Contrato de repasse da Caixa Econômica/MDA/PRONAF/SAF, objetivando a 

aquisição de equipamentos e capacitação de agricultores familiares; 

� Convênio nº 114/07, entre MDA e EMDAGRO, visando apoiar e fortalecer as 

ações de ATER (PRONAF); 

� Convênio 228.101-38/2007, entre MDA/CAIXA/EMDAGRO, visando ao 

fortalecimento de ATER com aquisição de veículos e equipamentos de informática; 

� Convênio nº 701391/08, entre MDA/EMDAGRO, visando ao fortalecimento 

das ações de ATER, em atendimento aos objetivos do Plano Safra 2008/2009; 

� Contrato de repasse nº 0279365-92/08, entre MDA/PRONAF/EMDAGRO, 

para apoiar e fortalecer as ações de ATER nas unidades locais da EMDAGRO. 

• Execução do Programa “Assistência a Assentamentos Rurais”, com o 

objetivo de promover o desenvolvimento rural sustentável utilizando processos 

educativos e operacionais, visando à organização da produção, a racionalização do 

uso dos fatores de produção e da produtividade agropecuária, especificamente nas 

áreas de 27 dos assentamentos rurais existentes no Estado de Sergipe, em 

convênio com o INCRA. No período de 2005 a 2010 a EMDAGRO prestou 

assistência técnica e extensão rural a 10.789 famílias de assentados, dados com 

repetição. A seguir, estão relacionados os convênios firmados e em execução: 

� Convênio 20.000/04, entre INCRA e EMDAGRO objetivando a prestação de 

assessoramento técnico, social e ambiental nos Projetos de Assentamento do 

Estado; 

� Convênio nº 04000/08 entre INCRA/EMDAGRO para execução dos serviços 

de ATER em projetos de assentamento da reforma agrária; 

� Convênio nº 02000/08 entre INCRA/EMDAGRO para execução dos serviços 

de ATER em projetos de assentamento da reforma agrária; 
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• Execução do Programa “Defesa Sanitária Animal e Vegetal”, com o 

objetivo de contribuir para a sustentabilidade das explorações agropecuárias, 

mediante a adoção de medidas preventivas e corretivas de controle de pragas e 

doenças das culturas e dos animais. Destacando-se, dentre as diversas ações desse 

programa, a campanha de vacinação contra aftosa, que no período em tela, 

promoveu e incentivou a vacinação de 4.849.200 animais, principalmente bovinos 

(dados com repetição), alcançando-se em 2010 o índice de 97,71 % de animais 

vacinados em relação ao rebanho total do estado. 

Em se tratando da Defesa Vegetal ressaltam-se as atividades voltadas para o 

constante controle e erradicação de pragas, vigilância quanto às principais pragas 

e/ou doenças dos citros e da banana e o controle quanto ao uso de agrotóxicos. A 

seguir convênios firmados e em execução: 

� Convênio 02/2005, entre MAPA e EMDAGRO objetivando a continuidade das 

ações do sistema unificado de atenção à saúde vegetal; 

� Convênio 01/2005 entre MAPA e EMDAGRO objetivando a continuidade das 

ações do sistema unificado de atenção à saúde animal; 

� 01/2007, entre MAPA/EMDAGRO, objetivando identificar os perigos e riscos a 

população, dos vegetais e seus impactos à saúde humana; 

� Convênio nº 001/2008, entre MAPA/EMDAGRO, objetivando a continuidade 

das ações do sistema unificado de saúde vegetal; 

• Execução do Programa “Ações Fundiárias”, com o objetivo de 

implementar a política agrária visando à democratização e otimização do uso da 

terra no Estado.  

Este programa permite o conhecimento da malha fundiária estadual e a promoção 

do seu ordenamento físico e jurídico, bem como o seu gerenciamento, através da 

execução do Cadastramento de Imóveis Rurais de Uso Múltiplo e Regularização 

Fundiária de Imóveis Rurais. No período de 2005 a 2011, foram georreferenciados 

8.940 imóveis rurais, beneficiando-se igual número de agricultores. Esse programa 
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vem sendo executado através dos convênios entre o Governo do Estado de 

Sergipe/Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA/EMDAGRO, conforme 

relacionados abaixo: 

� Convênio nº 109/07, entre MDA e EMDAGRO para aplicação de cadastro de 

georreferenciamento e execução das ações de regularização fundiária; 

� Convênio 8.000/08, entre MDA/INCRA/EMDAGRO, objetivando o 

desenvolvimento de ações de cadastro de terras e regularização fundiária em Brejo 

Grande e Simão Dias; 

• Execução do Programa “Pesquisa Agropecuária”, com o objetivo de 

promover a geração, adaptação e difusão de tecnologias, visando a subsidiar o 

pequeno produtor quanto à validação de tecnologias apropriadas às explorações 

agropecuárias desenvolvidas no estado. 

O foco dos trabalhos de pesquisa, realizados pela EMDAGRO em parceria com 

a EMBRAPA, está voltado para as frutíferas, em especial para a citricultura. 

Também a produção de mudas – frutíferas forrageiras arbóreas e essências 

florestais - está inserida no contexto deste programa. A seguir, convênios firmados e 

em execução: 

� Convênio nº 10.200-06 entre EMBRAPA/EMDAGRO objetivando integração 

de esforços para execução dos trabalhos de pesquisa agropecuária de projetos 

macroprograma e técnica Incremental; 

� Convênio nº 10.200-08 entre EMBRAPA/EMDAGRO objetivando a 

revitalização estrutural da pesquisa agropecuária; 

� Convênio nº 122/08 de colaboração financeira, entre 

BNB/EMDAGRO/FUNDECI, para desenvolvimento de pesquisa com silagem de 

gliricidia; 

� Convênio nº 069/2008, entre BNB/FUNDECI/EMDAGRO, para 

desenvolvimento de pesquisa com sementes de feijão.  
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� Convênio nº 140/2009, entre BNB/FUNDECI/EMDAGRO, para 

desenvolvimento de pesquisa com a parte aérea da mandioca na alimentação 

animal; 

� Convênio nº 182/2010, entre BNB/FUNDECI/EMDAGRO, para 

desenvolvimento de pesquisa com silagem de girassol. 

• Execução do Programa “Agricultura Irrigada”, com recursos do estado, 

que tem por objetivo prestar assistência técnica agronômica e social aos agricultores 

familiares irrigantes, de forma sistemática, otimizando os recursos hídricos 

disponíveis, de forma a aumentar a produção, sua renda e conseqüente melhoria de 

vida. As principais atividades deste programa são constituídas pela assistência 

técnica na elaboração e implantação de projetos de irrigação, bem como no manejo 

de culturas irrigadas. No período de 2005 a 2010 foram assistidos 7.188 agricultores 

familiares irrigantes com área total de 6.205 hectares, ambos os dados com 

repetição. 

•    Execução do Programa “Convivência do Homem com a Seca” até o 

exercício de 2007, com o objetivo de dotar a Região do Semi-árido Sergipano de 

sistemas produtivos adequados, de modo a assegurar a sustentabilidade econômica 

e social para a população rural ali residente. Nesse programa, destacam-se os 

projetos: 

a) Assistência à Bovinocultura Leiteira, executado com recursos estaduais, o 

qual atendeu, no período aqui considerado, a 14.500 pequenos criadores com um 

rebanho leiteiro total de 338.095 cabeças, ambos os dados com repetição. 

b) Distribuição de Leite - PROLEITE, com recursos federal e estadual, que 

consistiu na distribuição diária de 1 litro de leite para famílias carentes, atendendo, 

entre 2005 e 2007, a 56.580 famílias, beneficiando 3.150 pequenos criadores pela 

aquisição do litro de leite a preço acima do de mercado, ambos os dados com 

repetição. 
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•    Execução do Programa “Revitalização da Fruticultura”, com o objetivo 

de recuperar a citricultura e a cocoicultura, além da diversificação de plantios por 

meio da introdução de novos cultivos de frutíferas, permitindo o atendimento aos 

mercados agroindustriais e de frutas in natura. 

O foco principal deste programa - revitalização dos pomares decadentes de 

citros – possibilitou a recuperação de 10.371 hectares, beneficiando 5.118 

agricultores familiares, no período de 2005 a 2010. Em 2005 foi assinado o Acordo 

de Cooperação Técnica nº 02/2005, entre SEAGRI e EMDAGRO, objetivando a 

implementação da revitalização da citricultura mediante a aquisição de mudas para 

repasse a citricultores sergipanos. 

• Execução do Programa “Fortalecimento de Cadeias Produtivas”, com o 

objetivo de promover a estruturação, dinamização, expansão e diversificação das 

cadeias produtivas da pecuária de leite, mandioca, coco, caprinovinocultura, 

apicultura, aqüicultura, citricultura, oleaginosas e sementes, como efetivo 

instrumento de maior participação da agricultura familiar no mercado e do 

desenvolvimento rural sustentável, em base territorial. 

• O Projeto de “Aquisição e Distribuição de Sementes Selecionadas”, 

desenvolvido com recursos estaduais, tem por objetivo disponibilizar para os 

agricultores familiares sementes de melhor qualidade, contribuindo para a elevação 

a produção e produtividade nas pequenas propriedades.  No período de 2005 a 

2011 foram distribuídas 4.710 toneladas de sementes de arroz, milho, feijão, 

algodão e sorgo, beneficiando 317.000 agricultores familiares, com repetição.  

Em 2007 foi assinado o Convênio 01/2007, envolvendo SEAGRI / EMDAGRO / 

MAPA / EMBRAPA / CODEVASF / BANESE / COOFRUCAL / DIPP, visando à 

implantação do projeto de fortalecimento da cadeia produtiva de sementes; 

• O Projeto de Produção e Distribuição de Mudas, executado com recursos 

estaduais e federais, tem por objetivo fomentar a arborização rural e urbana, 

recuperar áreas desmatadas e/ou degradadas, recompor matas ciliares, bem como 
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implantar pomares nas pequenas propriedades rurais. As mudas são repassadas em 

sua maioria para agricultores familiares, prefeituras municipais, escolas. No período 

de 2005 a 2010 foram distribuídas 311.210 mudas de frutíferas, forrageiras arbóreas 

e espécies florestais, beneficiando a 14.870 agricultores familiares, com repetição. 

Apresentamos nos quadros a seguir a experiência da EMDAGRO nos serviços de 

ATER nos últimos 10 anos, de acordo com a seqüência estabelecida no Anexo V do 

edital da Chamada Pública SAF/ATER Nº 04/2011. 

 

Observação: Os comprovantes das experiências relacionadas nos quadros a 

seguir estão no ANEXO I desta proposta. 
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Experiência da EMDAGRO em ATER para Agricultores Familiares 
Nº de Projetos de ATER para Agricultura Familiar Executados 

  
Nº Programas Objeto Período 

01 Chamada Pública Contrato Nº 
161/2010 MDA/EMDAGRO 

Prestação de Serviços de Assistência Técnica e 
Extensão Rural – ATER para o Território da 
Cidadania do Sertão Ocidental de Sergipe – ATER 
Mulheres Rurais 

Em 
execução 

02 Chamada Pública Contrato Nº 
201/2010 MDA/EMDAGRO 

Prestação de Serviços de Assistência Técnica e 
Extensão Rural – ATER para o Território da 
Cidadania do Sul Sergipano 

Em 
execução 

03 Chamada Pública Contrato Nº 
226/2010 MDA/EMDAGRO 

Prestação de Serviços de Assistência Técnica e 
Extensão Rural – ATER para o Território da 
Cidadania do Sul Sergipano 

Em 
execução 

04 Chamada Pública Contrato Nº 
274/2010 MDA/EMDAGRO 

Prestação de Serviços de Assistência Técnica e 
Extensão Rural – ATER para o Território do Baixo 
São Francisco 

Em 
execução 

05 Convênio Nº 02000/2008 
INCRA-SE/EMDAGRO 

Execução de serviços de assistência técnica, social e 
ambiental em assentamentos rurais, beneficiando 
1.006 famílias rurais 

Em 
execução 

06 Convênio 20.000/2004 
INCRA/EMDAGRO 

Execução de serviços de assistência técnica, social e 
ambiental em assentamentos rurais, em 30 
assentamentos rurais, beneficiando 1.699 famílias 
rurais 

Concluído 

07 Convênio nº 19/2003 
MDA/EMDAGRO  

Execução de serviços de ATER em zonas rurais 
empobrecidas para viabilizar o Programa Fome Zero Concluído 

08 Convênio nº 147/2007 
MDA/EMDAGRO 

Desenvolver ações de capacitação e regularização 
para a revitalização de projetos coletivos e individuais 
financiados pelo Programa Banco da Terra 

Em 
execução 

09 Convênio 04000/2008 INCRA-
SE/EMDAGRO 

Execução de serviços de assistência técnica, social e 
ambiental em assentamentos rurais, beneficiando 
1.006 famílias rurais. 

Em 
execução 

10 Convênio 64/2007 
MDA/EMDAGRO 

Promover a implementação de ações para a 
sustentabilidade ambiental das atividades 
agropecuárias, utilizando medidas de preservação do 
solo e água e de educação ambiental 

Em 
execução 

11 Convênio nº 723261 
MDA/EMDAGRO 

Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade de vida 
dos agricultores familiares dos quatro territórios da 
cidadania do estado de Sergipe 

Em 
execução 

12 Convênio nº 701391/2008 
MDA/EMDAGRO 

Apoiar e fortalecer as ações de ATER de modo a 
potencializar o alcance dos objetivos constantes no 
Plano Safra Mais Alimentos da Agricultura Familiar 

Em 
execução 

13 
Termo de Cooperação 
Técnica nº 01/2005 
SAGRI/EMDAGRO 

Execução do programa de incentivo à produção e 
consumo do leite no estado de Sergipe Concluído 

14 Convenio 06/2004 
SAGRI/EMDAGRO 

Implementação do Programa de Revitalização da 
Citricultura em Sergipe Concluído 
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Experiência da EMDAGRO em ATER para Agricultores Familiares 

Nº de Projetos de ATER para Agricultura Familiar Executados 
  

Nº Programas Objeto Período 

15 

Acordo de Cooperação 
Técnica 01/2007 
EMDAGRO/EMBRAPA/COOF
RUCAL 

Implementação do projeto de fortalecimento da 
cadeia produtiva de sementes Concluído 

16 Cooperação técnica 03/2009 
SEIDS/EMDAGRO/SEAGRI 

Viabilizar serviços mecanizados de preparo do solo 
em propriedade de pequenos produtores rurais no 
semi-árido do estado de Sergipe 

Concluído 

17 

Convênio 010/2006 
EMDAGRO/PREFEITURA 
JAPOATÃ/ASSOCIAÇÃO 
SANTA CLARA DO PIAUÍ 

Viabilizar investimentos para atividades produtivas e 
exploração de 12 mil m² de olericultura irrigada Concluído 

18 Convênio Nº 990015032008 
BNB/EMDAGRO 

Implantação de Bancos Comunitários de Maniva 
Sementes de Mandioca 

Em 
execução 

19 
Convênio nº 08/2004 
SEBRAE-SE/SENAR-
SE/EMDAGRO 

Implantação de projeto piloto de criação de cabras 
leiteiras nos municípios de Nossa Senhora da Gloria 
e Carira 

Concluído 

20 
Convenio 06/2004 
SEBRAE/EMDAGRO/COHID
RO 

Instalação de 15 unidades familiar de produção 
agrícola sustentável – UFPAS nos municípios de 
Poço Redondo e Canindé do São Francisco 

Concluído 

21 Convênio 182/2009 
BNB/EMDAGRO 

Execução de pesquisa sobre silagem de girassol para 
bovinocultura de corte no agreste sergipano Concluído 

22 Convênio 141/2009 
BNB/EMDAGRO 

Difusão de tecnologia para aproveitamento da 
mandioca na alimentação do gado leiteira Concluído  

23 Convênio nº 122/2008 
BNB/EMDAGRO 

Produção de silagem de gliricídia como alternativa 
nos sistemas de produção do semi-árido sergipano 

Em 
execução 

24 Escola Municipal Maria do 
Carmo Nascimento Alves 

Declara que a EMDAGRO desenvolve ações de 
Segurança Alimentar e Nutricional naquela unidade 
escolar, através de palestras e projetos de 
implantação de hortas escolares 

Em 
execução 

25 Associação Comunitária de 
Quebradas IV 

Declara que a EMDAGRO desenvolve ações de 
Segurança Alimentar e Nutricional, PAA, PNAE, 
divulgação de políticas públicas e projetos produtivos 
para produção de geração de trabalho e emprego 
naquela comunidade 

Em 
execução 

26 
Sindicato dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais do 
Município de Salgado 

Declara que a EMDAGRO desenvolve ações de 
Segurança Alimentar e Nutricional, PAA, PNAE, 
divulgação de políticas públicas e projetos produtivos 
para produção de geração de trabalho e emprego 
para os associados daquele sindicato 

Em 
execução 

27 Colégio Estadual Joaldo Vieira 
Barbosa em Salgado 

Declara que a EMDAGRO desenvolve ações de 
Segurança Alimentar e Nutricional naquela unidade 
escolar, através de palestras e projetos de 
implantação de hortas escolares 

Em 
execução 
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Experiência da EMDAGRO em ATER para Agricultores Familiares 

Nº de Projetos de ATER para Agricultura Familiar Executados 
  

Nº Programas Objeto Período 

28 
Grupo Comunitário de 
Mulheres do Povoado Tombo 
em Salgado 

Declara que a EMDAGRO desenvolve ações de 
Segurança Alimentar e Nutricional, PAA, PNAE, 
divulgação de políticas públicas e projetos produtivos 
para produção de geração de trabalho e emprego 
para o grupo comunitário 

Em 
execução 

29 
Escola Municipal José 
Almeida Monteiro, município 
de Lagarto 

Declara que a EMDAGRO desenvolve ações de 
Segurança Alimentar e Nutricional naquela unidade 
escolar, através de palestras e projetos de 
implantação de hortas escolares 

Em 
execução 

30 
Escola Municipal Laudelino 
Pratala Loiola, município de 
Lagarto 

Escola Municipal José Almeida Monteiro, município 
de Lagarto 

Em 
execução 

31 
Grupo de Mulheres da 
Comunidade da Mangabeira, 
município de Lagarto 

Declara que a EMDAGRO desenvolve ações de 
Segurança Alimentar e Nutricional, PAA, PNAE, 
divulgação de políticas públicas e projetos produtivos 
para produção de geração de trabalho e emprego 
naquela comunidade 

Em 
execução 

32 
Associação da Comunitária  
da Mangabeira, município de 
Lagarto 

Declara que a EMDAGRO desenvolve ações de 
Segurança Alimentar e Nutricional, PAA, PNAE, 
divulgação de políticas públicas e projetos produtivos 
para produção de geração de trabalho e emprego 
naquela comunidade 

Em 
execução 

33 
Associação Comunitária São 
Vicente da Piçarreira, 
município de Lagarto 

Declara que a EMDAGRO desenvolve ações de 
Segurança Alimentar e Nutricional, PAA, PNAE, 
divulgação de políticas públicas e projetos produtivos 
para produção de geração de trabalho e emprego 
naquela comunidade 

Em 
execução 

34 

Grupo de Mulheres da 
Comunidade Santa Rita do 
Açuzinho, município de 
Lagarto 

Declara que a EMDAGRO desenvolve ações de 
Segurança Alimentar e Nutricional, PAA, PNAE, 
divulgação de políticas públicas e projetos produtivos 
para produção de geração de trabalho e emprego 
naquela comunidade 

Em 
execução 

35 
Associação Comunitária São 
Vicente da Piçarreira, 
município de Lagarto 

Declara que a EMDAGRO desenvolve ações de 
Segurança Alimentar e Nutricional, PAA, PNAE, 
divulgação de políticas públicas e projetos produtivos 
para produção de geração de trabalho e emprego 
naquela comunidade 

Em 
execução 
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Experiência da EMDAGRO em ATER para Agricultura Familiar 

Ações de ATER em Propriedades Produtoras de Tabaco com Foco na Diversificação 
 

Nº AGRICULTOR FAMILIAR DECLARAÇÃO Período 

01 JOSÉ LUIZ DE ARAUJO 
Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 

02 JOÃO MARTINS DA CRUZ 
Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 

03 GILVANIA SILVA SANTOS SANDES 
Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 

04 ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS 
Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 

05 ADALBERTO TOMAZ REIS RAMOS 
Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 

06 MATHEUS COSTA SANTOS 
Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 

07 JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS 
Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 

08 ANSELMO DA HORA SANTOS 
Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 

09 ALESSANDRO DE JESUS SANTANA 
Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 

10 GILBERTO MOREIRA DA SILVA 
Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 

11 ADELMIRO BOAVENTURA LISBOA 
DA COSTA 

Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 

12 GISEVAL DO NASCIMENTO FARIAS 
Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 

13 EDIVANIA DO ESPÍRITO SANTO 
MELO 

Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 

14 FIRMINO JOSÉ DE OLIVEIRA 
Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 

15 Antônio Evangelista Fraga 
Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 

16 Mirian Oliveira dos Santos Pereira 
Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 
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Experiência da EMDAGRO em ATER para Agricultura Familiar 

Ações de ATER em Propriedades Produtoras de Tabaco com Foco na Diversificação 
 

Nº AGRICULTOR FAMILIAR DECLARAÇÃO Período 

17 José Ailton F. dos Santos 
Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 

18 Adailton Souza Oliveira 
Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 

19 Josino de Jesus Ferreira 
Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 

20 Eronildes José da Silva 
Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 

21 Jucileine Pereira de Matos 
Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 

22 Ailton José de Jesus 
Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 

23 Hugo Delson de Santana Nascimento 
Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 

24 Cláudio Tavares dos Santos 
Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 

25 Severino Ramos da Silva 
Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 

26 Erisvaldo Irenio dos Santos 
Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 

27 Daniel Irenio dos Santos 
Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 

28 Josefa de Jesus Bispo 
Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 

29 Elizabeth Maria dos Santos 
Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 

30 Raimunda Alves Celestino 
Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 

31 Eliezer Serafim dos Santos 
Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 

32 Veralúcia Maria dos Santos 
Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 
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Experiência da EMDAGRO em ATER para Agricultura Familiar 

Ações de ATER em Propriedades Produtoras de Tabaco com Foco na Diversificação 
 

Nº AGRICULTOR FAMILIAR DECLARAÇÃO Período 

33 Maria de Campos Conceição 
Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 

34 Manoel Justino dos Santos 
Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 

35 Júlio Irenio dos Santos  
Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 

36 André Luiz dos Santos 
Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 

37 Maria Izabel Ferreira Batista 
Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 

38 Juvenal Lima Santos 
Assistido pela EMDAGRO inclusive na 
substituição da cultura do fumo por culturas 
alimentares 

Em 
execução 
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Atividades Produtivas Diversificadas de Produção e Renda para a Agricultura Familiar 

Nº de Projetos Executados no Tema 
  

Nº Programas Objeto Período 

01 Chamada Pública Contrato Nº 
161/2010 MDA/EMDAGRO 

Prestação de Serviços de Assistência Técnica e 
Extensão Rural – ATER para o Território da 
Cidadania do Sertão Ocidental de Sergipe – ATER 
Mulheres Rurais 

Em 
execução 

02 Chamada Pública Contrato Nº 
201/2010 MDA/EMDAGRO 

Prestação de Serviços de Assistência Técnica e 
Extensão Rural – ATER para o Território da 
Cidadania do Sul Sergipano 

Em 
execução 

03 Chamada Pública Contrato Nº 
226/2010 MDA/EMDAGRO 

Prestação de Serviços de Assistência Técnica e 
Extensão Rural – ATER para o Território da 
Cidadania do Sul Sergipano 

Em 
execução 

04 Chamada Pública Contrato Nº 
274/2010 MDA/EMDAGRO 

Prestação de Serviços de Assistência Técnica e 
Extensão Rural – ATER para o Território do Baixo 
São Francisco 

Em 
execução 

05 Convênio nº 723261 
MDA/EMDAGRO 

Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade de vida 
dos agricultores familiares dos quatro territórios da 
cidadania do estado de Sergipe 

Em 
execução 

06 Convênio nº 701391/2008 
MDA/EMDAGRO 

Apoiar e fortalecer as ações de ATER de modo a 
potencializar o alcance dos objetivos constantes no 
Plano Safra Mais Alimentos da Agricultura Familiar 

Em 
execução 

07 
Termo de Cooperação 
Técnica nº 01/2005 
SAGRI/EMDAGRO 

Execução do programa de incentivo à produção e 
consumo do leite no estado de Sergipe Concluído 

08 Convenio 06/2004 
SAGRI/EMDAGRO 

Implementação do Programa de Revitalização da 
Citricultura em Sergipe Concluído 

09 

Convênio 010/2006 
EMDAGRO/PREFEITURA 
JAPOATÃ/ASSOCIAÇÃO 
SANTA CLARA DO PIAUÍ 

Viabilizar investimentos para atividades produtivas e 
exploração de 12 mil m² de olericultura irrigada Concluído 

10 
Convênio nº 08/2004 
SEBRAE-SE/SENAR-
SE/EMDAGRO 

Implantação de projeto piloto de criação de cabras 
leiteiras nos municípios de Nossa Senhora da Glória 
e Carira. 

Concluído 

11 
Convenio 06/2004 
SEBRAE/EMDAGRO/COHID
RO 

Instalação de 15 unidades familiar de produção 
agrícola sustentável – UFPAS nos municípios de 
Poço Redondo e Canindé do São Francisco 

Concluído 

 

 

 
Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT) 

Parcerias em Ação Ligada ao Tema 
  

Nº Parceira Objeto Período 

01 Cooperativa Mista dos 
Agricultores do Treze 

Assistência a agricultores na promoção da 
diversificação de culturas em substituição da cultura 
do fumo no município de Lagarto 

Em 
execução 
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09 – ESTRUTURA FÍSICA DA PROPONENTE 

 

A EMDAGRO já dispõe de infraestrutura física e operacional nos quatro municípios 

do Lote 11 – Regiões do Leste e Agreste Sergipano - SE, reunindo todas as 

condições necessárias para atender ao desenvolvimento dos trabalhos previstos na 

presente proposta, conforme tabelas abaixo e documentos comprobatórios nos 

anexos II e III. 

 

TABELA 01 – EQUIPAMENTOS EXISTENTES 
 NOS ESCRITÓRIOS DO LESTE E AGRESTE SERGIPANO 

CONTRATO 04/2011 LOTE 11 
 
 

Escritórios Locais Equipamentos 
existentes 

Lagarto Riachão 
do Dantas Salgado Umbaúba Total 

Câmera digital - 1 - - 1 
Celular corporativo 1 1 1 1 4 
Computador de mesa 4 2 2 5 13 
Fax  1 1 1 1 4 
Geladeira 1 2 1 1 5 
GPS 2 1 - - 3 
Impressora 4 3 2 3 12 
Máquina de calcular 2 1 2 - 5 
Notebook - 1 3 - 4 
Telefone fixo 1 1 1 1 4 
Veículos 4 2 3 3 12 

 

        Observação: os comprovantes dos equipamentos estão no ANEXO II desta proposta 
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TABELA 02 – INFRAESTRUTURA OPERACIONAL DISPONÍVEL 

 ESCRITÓRIOS LOCAIS DA EMDAGRO 
 

MUNICÍPIO ESCRITÓRIO IMÓVEL 

Lagarto  Lagarto  
Av. Brasília, s/n, Parque de Exposição Nicolau 
Almeida, CEP 49.400-000 

Riachão do 
Dantas 

Riachão do 
Dantas 

Imóvel próprio situado na Rua Cônego José de 
Castro, s/n, centro, na sede do município, CEP 
49320-000 

Salgado  Salgado  
Imóvel próprio situado na Rua Antônio 
Carvalho, 17, centro, na sede do município, 
CEP 49390-000 

Umbaúba Umbaúba  
Imóvel próprio situado na Av. Manoel 
Fernandes, 108, Centro, na sede municipal, 
CEP 49260-970 

            
         Os comprovantes dos imóveis estão no ANEXO III desta proposta 
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Equipe de Elaboração 

 

Adilson Cavalcante – engenheiro agrônomo 

Ana Lúcia Lima Fernandes – assistente social 

Maria Angélica Andrade Freitas – nutricionista 

Maria Suzana Leite de Oliveira – comunicadora 

Delmo Naziazeno – engenheiro agrônomo 

Abeaci dos Santos – técnica em economia doméstica 

Jodemir Antônio Pires Freitas – engenheiro agrônomo 

Eduardo Cabral V. Barreto – engenheiro agrônomo 

Stela Maris Andrade Nogueira – técnica em economia doméstica 
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ANEXO I – COMPROVANTES DA EXPERIÊNCIA  

DA EMPRESA 
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ANEXO II – COMPROVANTES DOS EQUIPAMENTOS 

DISPONÍVEIS NOS ESCRITÓRIOS 
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ANEXO III – COMPROVANTES DOS IMÓVEIS DOS 

ESCRITÓRIOS 
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ANEXO IV – CURRÍCULOS DOS TÉCNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


