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DESAFIOS PARA A AGRICULTURA 
FAMILIAR NO PLANO ABC+



QUAIS OS IMPACTOS QUE AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS CAUSAM 
PARA A AGRICULTURA FAMILIAR?

• A mudança climática tem um efeito direto na agricultura, principalmente na região semiárida baiana; devido ao

longo período de estiagem a agricultura precisa de uma adaptação para subsistência. Isso exige uma

metodologia adequada para uma produção de reserva alimentar, sustentável no mínimo dois anos para se

produzir sem oscilação.

• Isso causa impactos diretos no período do plantio e leva a sofrer mudanças na produção, tanto na questão do

tempo de plantio, quanto nas metodologias utilizadas para garantir uma produção de qualidade.



IMPORTÂNCIA DO COOPERATIVISMO NA IMPLANTAÇÃO DA 
AGRICULTURA DE BAIXA EMISSÃO DE CARBONO

• O Cooperativismo é fundamental na organização das comunidades, no planejamento das ações que são

realizadas, na adoção de tecnologias, na produção sustentável, proporcionando uma renda melhor para os

produtores que trabalham com a agricultura de baixa emissão de carbono; além de processar e comercializar

sua produção.

• O ATER é fundamental na implantação das metodologias adequadas para a recuperação de áreas degradadas,

com o sistema silvipastoril, integração de pasto floresta, agricultura sintrópica entre outras.



TECNOLOGIAS ABC IMPLEMENTADAS

• Reutilização da água;

• Tanque de ferro cimento;

• Criação de abelhas;

• Curva de níveis;

• Criação de ovelhas, cabras e vacas em pastagens 

arborizadas;



TECNOLOGIAS ABC IMPLEMENTADAS

• Implementos de subsolagem;

• Plantio de palmas com árvores;

• Plantio direto de árvores nativas ;

• ILPF e IPF;

• Agroflorestal;



COMO AS TECNOLOGIAS ABC AJUDAM A LIDAR COM A SECA

• Através de algumas técnicas como cobertura de solo, curvas de nível, construção de reservas hídricas, plantio 

de árvores para conforto térmico, produção de silagem e uma quantidade de reserva alimentar adequado ao 

planejamento da propriedade, é possível garantir uma produção sem perdas na qualidade e na quantidade, 

utilizando o sistema Agroflorestal.

• As árvores são componentes importantíssimos durante longos períodos de estiagens, pois elas protegem o 

solo da seca, onde garantem uma maior quantidade de carbono favorecendo o armazenamento de água. 



BENEFÍCIOS DO COOPERATIVISMO

• A facilidade do trabalho cooperado para realização dos projetos;

• A Cooperativa trabalha com todo o processo de acompanhamento, com assistência técnica, beneficiamento e

obtendo o escoamento do produto produzidos pelos produtores e cooperados;

• Que todos os projetos executados pela Cooperativa garanta de 1 a 2 salários mínimos para os produtores;



PRINCIPAIS DESAFIOS

• A falta de capital de giro nos projetos agroflorestais e o tempo de implantação dos projetos de

reflorestamento para algumas cadeias produtivas;

• A falta de uma politica voltada para a agricultura familiar, de fácil acesso, onde projeto de crédito seja de

acordo a necessidade do planejamento da propriedade.



OBRIGADA PELA ATENÇÃO!

Contatos:

WhatsApp: (75) 9995-5886

Telefone fixo: (75) 3693-2003

E-mail: coopsertao@gmail.com

Site: coopsertao.com.br


