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AS ORGANIZAÇÕES



De tudo ficaram três coisas... 
A certeza de que estamos começando. 

A certeza de que é preciso continuar. 
A certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. 

Façamos da interrupção um caminho novo. 
Da queda, um passo de dança. Do medo, uma escada. Do sonho, uma ponte. 

Da procura, um encontro!
Fernando Sabino. 

Vivenciar a economia justa, ética e solidária em 

meio a economia capitalista, avassaladora e 

alimentada pelo agronegócio é um grande desafio. 

Ainda mais se, para produzir, se faz necessário 

avançar na convivência com a resiliência climática 

e continuar a luta por terra e território. Produzir e 

pelejar simultaneamente, torna-se exaustivo, mas 

não abala a resistência das pessoas que neste 

ambiente vivem e portanto, prosseguem! 

Prosseguem conquistando oportunidades e 

políticas como as geradas através do Governo do 

Estado da Bahia, através da SETRE/ECOSOL, 

mediadas por meio da AGENDHA, para chegar 

onde se conseguiu chegar: em 15 Organizações 

Socioprodutivas que desenvolvem atividades 

diversificadas entre produção e o artesanato, com 

base na agricultura.   

Impossível registrar na íntegra e na “alma” o 

empenho para superar as adversidades, as 

belezas contidas nas esperanças, as tessituras 

das narrativas e o profundo desejo de continuar 

caminhando. 

Que esta revista seja folheada, lida, entendida 

e acolhida com os olhos e o coração de quem 

acredita que outra economia é possível, que 

comer é um ato sociopolítico, que comprar direto 

de quem produz é fazer do lugar onde vive, o 

melhor lugar do mundo para se viver! Sobretudo, 

de que “é preciso continuar...”
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A Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e 

Esporte - SETRE, é o órgão público do Governo 

do Estado da Bahia, parceiro e contratante 

da AGENDHA – Assessoria e Gestão em 

Estudos da Natureza, Desenvolvimento 

Humano e Agroecologia, através do Termo de 

Colaboração Nº. 017/2018, para a realização do 

Projeto ARTESSOL – Articulação Territorial de 

Socioeconomia Solidária de Itaparica/BA.

A SETRE, por meio da Superintendência de 

Economia Solidária e Cooperativismo – SESOL 

tem por finalidade: Planejar, coordenar, executar 

e acompanhar as ações e programas de fomento 

à economia solidária e ao cooperativismo, com 

competência para promover ações que orientem 

a intervenção do Estado para o desenvolvimento, 

direcionando-as para a criação de condições mais 

justas de produção e distribuição de riquezas com 

valorização das especificidades dos territórios; 

atuar para que as políticas públicas de economia 

solidária e cooperativismo se consolidem como 

políticas  de  Estado;  consolidar a economia 

solidária e o cooperativismo como estratégias 

viáveis de desenvolvimento socioeconômico; 

estimular e avaliar as parcerias com órgãos 

públicos nas três esferas de Governo, com 

os movimentos sociais, organizações não 

governamentais,  agências de fomento da economia 

solidária, entidades financeiras solidárias e 

entidades representativas de cooperativismo 

e associativismo e fortalecer os espaços de 

organização e de participação da sociedade civil e 

dos demais entes governamentais, na formulação 

de políticas públicas para a economia solidária e 

o cooperativismo.
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Desde sua fundação, a AGENDHA se inspira no 
provérbio popular “onde sempre pinga nunca seca” e 
com esse princípio e estratégia, tanto junto às famílias 
e seus coletivos, quanto nas multifinalidades dos 
projetos, trabalha com referência no Gráfico da Gota 
D’Água, como um dos elementos indispensáveis à 
sustentabilidade.

AGENDHA é uma Organização da Sociedade Civil, 
ambientada em Paulo Afonso/BA, que atua com 
equipe multidisciplinar no âmbito das relações 
agroecológicas, socioambientais, socioprodutivas 
e de gênero, desenvolvendo tecnologias sociais, 
prestando serviços ATER pública e gratuita para 
segurança e autonomia alimentar, hídrica e energética 
renovável, economia justa e solidária, contribuindo 
com as políticas públicas e no controle social de 
algumas delas.
 
Em seus anos de atuação, em parceria com várias 
Instituições Públicas Governamentais e Não 
Governamentais, já realizou diversos projetos 
em áreas urbanas e rurais, principalmente com 
famílias agricultoras, povos indígenas, comunidades 
tradicionais e, suas Organizações Produtivas, 
especialmente, as das zonas subúmida, seca e 
semiárida do nordeste brasileiro. 
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Antes de fugir, as escravas coletam grãos de arroz e de milho,
pepitas de trigo, feijão e sementes de abóboras.

Suas enormes cabeleiras, transformam-se em celeiros.
Quando chegam aos refúgios abertos no matagal,

as mulheres sacodem suas cabeças
e fecundam, assim, a terra livre.

Eduardo Galeano

Significativa parte de sua história advém das lutas 
das milhares de famílias ribeirinhas atingidas 
através da construção de usinas hidrelétricas, 
principalmente a Luiz Gonzaga, popularmente 
conhecida como Itaparica. Possui 167.118 
habitantes, sendo 81.351 homens e  85.767 
mulheres, estando 29,8% das famílias no meio 

O Território Itaparica/BA está localizado na região 
do Submédio São Francisco, tendo sua base 
geográfica constituída por seis municípios situados 
no norte do Estado da Bahia, subdividido por 
sistema climático: Abaré, Chorrochó e Macururé, 
clima árido; Glória, Paulo Afonso e Rodelas, clima 
semiárido.



rural (IBGE, 2010). De toda sua população 16,6% 
vive em extrema pobreza; IDH 0,613 é abaixo do 
desejável e com exceção do município de Paulo 
Afonso, a economia é altamente fragilizada.

Etnograficamente, o Território possui povos 
e comunidades tradicionais e importante 
representação em relação aos indígenas no 
contexto estadual; comunidades quilombolas, 
fundo de pasto, extrativistas, vaqueiras, 
pescadoras artesanais, dentre outras, que vivem 
em lutas renhidas por terra e território.
A face geográfica do Território é multifacetada e 
tem como principais pontos geográficos os lagos 

das represas das hidrelétricas de Paulo Afonso, 
Itaparica e do Moxotó, a cachoeira de Paulo 
Afonso, o canyon do São Francisco, com extensão 
de cerca de 60 km, navegável após a implantação 
da represa de Xingó; a Estação Ecológica Raso 
da Catarina, nos municípios de Paulo Afonso e 
Glória; as Serras do Tonan, em Glória e Macururé; 
por fim, o conjunto de ilhas localizado no trecho 
do Rio São Francisco, que margeia o município 
Chorrochó.

Ri
o 

Sã
o 

Fr
an

cis
co

 - 
Fo

to
 A

ce
rv

o A
GE

ND
HA

|  010  | 



No Brasil, historicamente, a economia 
solidária é recente, todavia, significativa para 
a sustentabilidade de muitas Organizações 

Entre as principais bases da economia solidária estão:

Tendo como resultado o bem-viver, tem por 
princípio um trabalho colaborativo ao invés de 
competitivo; empoderamento e repartição de 
benefícios entre iguais. O  Bem Viver se firma 
na vida em comunidade, no consumo consciente 

e nas relações de produção: renováveis, 
sustentáveis e autossuficientes. São práticas 
que aspiram o bem-estar das coletividades e não 
aceitam a existência de grupos privilegiados às 
custas do sacrifício de outros. (ACOSTA, 2016)

Socioprodutivas e no estado da Bahia, cria raízes 
e se estrutura gerando renda, empregabilidade e 
bem-viver.

Gráfico Adaptado do SEBRAE, Santa Catarina, 2018.
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De acordo com Cavalcanti e Aroucha, (2011), 
a comunicação também entra como um forte 
instrumento do planejamento e da gestão 
socioambiental, não se restringindo ao direito 
de acesso à informação, nem à prestação de 

informação. Visa, sobretudo, ao envolvimento e à 
participação das pessoas, grupos e organizações 
socioprodutivas, na tomada de decisões sobre 
questões relevantes.
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O Projeto ARTESSOL - Articulação Territorial de 
Socioeconomia Solidária do Território Itaparica 
- BA, foi desenvolvido para estruturação 
e fortalecimento de 15 Organizações 

Nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes
 e engajadas possa mudar o mundo. 

De fato, sempre foi assim que o mundo mudou.
Margaret Mead 

Socioprodutivas, como estratégia de fomentar a 
economia justa, inclusiva e solidária, geração de 
renda e bem-viver em sete grandes metas que 
geraram diversas ações.
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Todas essas atividades foram complementadas com Seminários, Ciclos Formativos e Avaliações. O 
êxito do Projeto ARTESSOL, teve alianças com outras Secretarias e Instâncias do Governo do Estado 
da Bahia.
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O Projeto ARTESSOL, além de desenvolver 
várias campanhas de produção e consumo 
agroecológico, consciente e solidário, tais quais: 
Compre Direto de Quem Produz; Moro aqui, 
Compro Aqui; Delivery ARTESSOL e Vitrine 
Virtual, articula espaços em feiras permanentes, 
incentiva e promove exposições e participação 
em diversos eventos. Para tanto utiliza-se de 
sites e redes sociais da AGENDHA, das próprias 
Organizações e Parceiros.

Essas iniciativas, além de socializar o trabalho 
organizacional, socioambiental e socioeconômico 
das Organizações do Projeto, têm aberto espaços 
para outras Associações, quando realiza feiras e 
eventos.

As feiras, tanto local quanto estadual, como a 
FEBAFES – Feira Baiana da Agricultura Familiar 
e Economia Solidária, além de gerarem renda, 
troca de saberes e experiências, se constituem 
um espaço importante para disseminação da 
economia justa e solidária e uma referência 
motivacional para outras Organizações que ainda 
estão iniciando. 



|  22  | 



Fundada em 1996, é uma articulação coletiva 
dos moradores do Povoado Sítio do Lúcio/
Paulo Afonso – BA, tem como intuito transformar 
a atividade individual em uma experiência de 
desenvolvimento comunitário, com foco nas práticas 
de cultivos, roçados e criatórios diversificados.

A Organização possui uma predominante participação 
de mulheres, e para intensificar, bem como ampliar 
a produção e a geração de renda, a AGENDHA 
fomentou com os Projetos da SDR: CAR (Cisterna de 
Produção) e BAHIATER (ATER Agroecológica); SPM/
Florando nas Caatingas (ciclos formativos e utensílios 
de beneficiamento da produção); culminando com 
o da SETRE (ARTESSOL), o Grupo PROAFA - 
Produtoras da Agricultura Familiar Agroecológica. 
Juntos conseguiram apoio da Prefeitura Municipal 
de Paulo Afonso, para acesso a um Box, nº. 170, no 

Mercado Municipal, onde comercializam a produção. |  23  | 



Com o advento da tecnologia e da formação em 
comunicação, já utilizam o sistema delivery, no qual 
os clientes recebem a lista de produtos disponíveis 
pelo aplicativo WhatsApp, solicitam e nesse ponto, é 
semanalmente, feita a entrega das cestas.
 
Para superação dos problemas decorrentes da pandemia e 
sindemia mundial do Coronavírus (COVID-19), com apoio 
do Projeto ATER e ARTESSOL, a Associação conseguiu 
aprovar junto a CAR, um Projeto Socioambiental voltado 
para a Segurança Alimentar e Nutricional, com vistas 
a ampliar a oferta de alimentos, sobretudo hortaliças, 
frutas, raízes e tubérculos.
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A PROAFA nasceu na Associação do Sítio do Lúcio durante 

o Projeto ARTESSOL e, com ele já estamos conseguindo mais 

outros. Tem sido algo muito maravilhoso na nossa vida, pra 

que a gente venha desenvolver melhor os trabalhos. 

(Ivaneide Inez - Tesoureira) 

Se de grão em grão a galinha enche o papo, os projetos do 

Governo do Estado da Bahia que chegam até nós através da 

AGENDHA, nos faz ficar na terra, plantando, consumindo e 

vendendo o que é bom. A gente também vende saúde. 

(José Ailton -  Associado) 

|  25  | 
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Passada há mais de cem anos, de geração 
em geração, a arte de tecer nos teares 
manuais, em 1989, inspirou um grupo de 
mulheres a criar a Associação Comunitária 
de Artesanato da Malhada Grande, em 
Paulo Afonso/BA. 

Preservando a tradição, com tramas firmes, 
coloridas e resistente, seguem produzindo 
redes, tapetes, mantas, jogos de banheiro e 
cozinha, dentre tantas outras peças tecidas 
com fibras de algodão, mas também de 
persistência e resistência. 

A  Associação participa da Bodega de 
Produtos Sustentáveis do Bioma Caatinga, 
desde à sua fundação e já com clientela 
fidelizada, expõe em várias feiras e 
exposições. 

Com sede própria, bem próxima ao 
complexo arqueológico de Paulo Afonso, é 
bem sinalizada para os turistas que visitam 
a região e aproveitam para comprar o 
artesanato mais antigo do município.
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Foi através da AGENDHA e do projeto ARTESSOL 

que participamos de feiras e outras ações, com isso 

os nossos produtos se tornaram mais conhecidos e 

valorizados, o que fez nossa renda melhorar. Ficamos 

felizes com o acompanhamento e apoios recebidos. 

(Iraildes de Sá - Sócia)
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A ARPA é uma Associação, fundada por agentes 
ambientais em dezembro de 1999, tendo como principais 
serviços, a recepção da maior parte dos resíduos sólidos 
produzidos diariamente no município de Paulo Afonso, 
seguido de triagem, logística reversa, destinação ao 
aterro sanitário e por fim, em um processo organizado 
por associado/a e tipo de produto, comercializam 
tudo que é vendável,  como vidros, papéis, plásticos, 
policloreto de vinila, alumínio, ferro, aço, dentre outros, 
inclusive a compradores fidelizados.

Pelos relevantes serviços socioambientais, 
nível de organização da produção e 
comercialização, coerência com a economia 
justa e solidária, é uma referência de ação 
coletiva, nacional e internacional, recebendo 
semanalmente visitas de estudantes e 
pesquisadores universitários, gestores 
públicos e de diversos segmentos sociais. 
Participa ainda do Conselho Municipal de 
Meio Ambiente e promove várias oficinas de 
educação ambiental.
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O Projeto Artessol ofereceu a ARPA oportunidades 

de crescimento e isso é importante demais. Nós 

recebemos o acompanhamento para ampliar nossa 

rede de comunicação, agora temos um Instagram 

funcionando, onde as pessoas entram em contato 

mais rápido e assim nós agilizamos a coleta de 

materiais, que é nosso foco aqui. Esperamos que as 

ações possam continuar, por que precisamos dessa 

visibilidade que a AGENDHA proporcionou. 

(Larissa Taynah - Presidenta)

O Projeto Artessol ofereceu a ARPA oportunidades de 

crescimento e isso é importante demais. Nós recebemos o 

acompanhamento para ampliar nossa rede de comunicação, 

agora temos um Instagram funcionando, onde as pessoas 

entram em contato mais rápido e assim nós agilizamos a 

coleta de materiais, que é nosso foco aqui. Esperamos que as 

ações possam continuar, por que precisamos dessa visibilidade 

que a AGENDHA proporcionou. (Larissa Taynah - Presidenta)
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O Coletivo Kariri-Xocó é uma etno-organização ainda informal, que possui a finalidade de criar opções de 

renda e fortalecer o trabalho artesanal da arte indígenas da Aldeia de Paulo Afonso, que está localizada 

na Cachoeira dos Veados, ao lado da Ponte Metálica da BR - 423 (local da retomada Kariri-Xocó). Muito 

da arte traz os traços da ancestralidade e de produtos da sociobiodiversidade, especialmente sementes, 

casca de árvores, penas de pássaros e restos de madeira de árvores da Caatinga, principalmente 

umburana (Commiphora Leptophloeos). Nos toantes do Toré também se inspiram e nutrem sua 

interculturalidade, produzem a arte indígena que está entre as principais fontes de renda das famílias, 

que comercializam em frente à própria aldeia e demais espaços e oportunidades que surgem.

Há muitos anos, famílias Kariri-Xocó 
migraram para Paulo Afonso fugindo 
da seca e privações pela falta da terra 
tradicional na região de Porto Real do 
Colégio/AL, em busca de uma vida melhor 
na região do ‘Reinado Encantado das 
Cachoeiras de Paulo Afonso’. De lá para 
cá, foram muitas lutas renhidas, até a 
reintegração de posse em 2018. 



A AGENDHA para nossa comunidade Kariri-Xocó, 

tem sido fundamental e parceira.  Nós agradecemos 

muito, principalmente ao ARTESSOL, que promove 

feiras a exemplo da FEBAFES, local onde podemos 

expor os nossos artesanatos, é parceira que está com a 

agente sempre, sempre ao nosso lado, por isso está de 

parabéns. (Cacique Jailson Santos/Povo Kariri-Xocó)
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A AGAPPA consegue produzir em média, 150 peças 
mensais, já atendeu demandas de designer nacionais e 
internacionais, principalmente da moda fashion. Por seu 
trabalho, já recebeu várias premiações e desempenha um 
indispensável serviço socioambiental à região.

Logo, a Associação tornou-se uma referência para 
outras regiões, e convidada como oficineira na área 
de reaproveitamento de materiais e manejo do couro 
da tilápia, contribuindo para a geração de renda e 
empregabilidade das populações ribeirinhas do Rio 
São Francisco.

A  AGAPPA surgiu em 2009 como meio de organização, 
produção e geração de renda através do incentivo ao 
artesanato pauloafonsino. Com o acúmulo na produção do 
artesanato em couro e sendo a região Xingó e Paulo Afonso, 
um dos mais importantes pólos de piscicultura do país, 
com predominância de cultivos de tilápia (Oreochromis 
niloticus), em 2012 surgiu o projeto Ecotilápia, com a 
finalidade de aproveitar o couro e as escamas da espécie, 
curtir com açafrão (Crocus sativus) e urucum (Bixa 
orellana) e comercializar socioambientalmente.  



Apesar do momento atual e das dificuldades encontradas, 

sempre conseguimos realizar algumas metas, mantendo 

clientes, divulgando o nosso trabalho, participando de eventos 

através de parceiros, encontrando meios de aprendizagem 

e melhoramento no curtimento e produção do artesanato. A 

expectativa é continuar buscando aprimorar, inovar, e sempre 

reinventar a criação, para melhor comercializar. Esse projeto 

é um dos nossos principais incentivadores. 

(Regina Soares - Artesã/AGAPPA)
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A  Haste Floral, fundada em 26 de novembro de 
2004, está situada na área rural de Paulo Afonso, 
na Comunidade Baixa do Boi, ocupando em 
regime de comodato com a Prefeitura, uma área 
irrigada de aproximadamente 15 hectares.

Com o crescimento de flores e folhagens tropicais 
no Brasil e o clima do município bastante 
favorável a este cultivo, as mulheres viram nesse 
nicho de mercado, também ecológico, uma 
excelente oportunidade de geração de renda, 
com princípios na economia solidária.

A  Associação vem impulsionando a comercialização 
com a produção de mudas frutíferas e outras plantas 
ornamentais, além de composto orgânico. Resistindo às 
adversidades organizacionais, econômicas e climáticas, 
participa de feiras e exposições e possui um espaço 
permanente no CEASA - Centro de Abastecimento 
de Paulo Afonso, onde realizam mais de 90% da 
comercialização.

|  39  | 



O projeto ARTESSOL está sendo muito importante 

para a nossa comunidade, pois abriu os caminhos 

com as vendas, cotação de preços, e o projeto somou 

ainda mais esse conhecimento. Falar da AGENDHA 

como parceria, é só declarar coisas boas. Somos muito 

agradecidos. (Everson dos Santos - Sócio)
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A AMPOC, fundada em 1995, fica ambientada 
na comunidade de Olhos D`água dos Coelhos, 
município de Glória/BA, com o propósito de 
representar as famílias agricultoras nas ações e 
reivindicações de políticas públicas para o bem-
viver coletivo. 
Através  dos  serviços  de ATER desenvolvidos 
pela AGENDHA com o apoio da CAR e 
do BAHIATER, as famílias agricultoras, 
representadas pela Associação, já receberam 
vários projetos, como cisternas de produção 
associadas a quintais produtivos e 20 aviários 
para criação de galinhas caipira. Somando 
a produção de hortaliças e de ovos, já 
comercializam em diversos espaços, inclusive 
em gôndolas de supermercados. 

A AMPOC tem uma forte participação feminina e por 
isto, uma crescente equidade nas relações de gênero. O 
Projeto ARTESSOL, em especial, nos ciclos formativos 
e na comunicação, tem impulsionado a comercialização 
da Associação. 



Só temos a agradecer a AGENDHA por ter nos apoiado 

desde o início com assistência técnica, com reunião e 

com tudo que puderam ajudar. Agora tem o Projeto 

ARTESSOL da SETRE que está nos fortalecendo. 

(Edejane Araújo - Presidenta)
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A Comunidade Umbuzeiro nasceu no contexto das lutas do reassentamento Itaparica - BA, mais precisamente com o Projeto Pedra 
Branca, localizado entre os municípios de Abaré e Curaçá. Algumas famílias agricultoras que antes viviam da pesca, agricultura de 
subsistência, criação de caprinos e ovinos, com o reassentamento, passaram a ter acesso a irrigação. A  ACOMPRUC, fundada em 
2006, é uma associação de famílias agricultoras e está localizada no município de Abaré/BA, cultivando frutas, hortaliças e verduras em 
área irrigada, de captação  do  Rio  São Francisco, além de manterem  seus  criatórios  de  ovinos e caprinos.

Cultivando principalmente cebola, melancia, 
macaxeira, abóbora, melão, banana, goiaba, manga, 
mamão, dentre outras, a Associação já vendeu para 
o mercado institucional local, através do PNAE – 
Programa Nacional de Alimentação Escolar. Para 
ampliar e intensificar os cultivos das culturas anuais 
e fruticultura, bem como a comercialização, através 
da ATER - AGENDHA, a Associação conseguiu apoio 
da CAR para implantar um sistema de irrigação 
às margens do Rio São Francisco, beneficiando 
22 famílias com uma área de 3000m² cada uma, 
totalizando 6,3 hectares.

Com bastante capacidade de comercialização, consegue 
escoar sua produção no mercado local, regional e 
institucional, inclusive como preconiza a economia 
solidária, já atua em rede com a HORTPEIXE.
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A Associação tem muita expectativa sobre o Programa 

Bahia Solidária para que a nossa produção seja mais 

conhecida. Com os ciclos formativos estamos com 

maiores ganhos para os associados, comprometimento 

social dos sócios, a conscientização e compromisso 

político, além de aquisição de máquinas agrícolas. 

(Fábio Bispo - Presidente)
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A  Associação HORTIPEIXE, iniciou em 2007, com filhos 
e filhas de agricultores/as reassentados e oficializada em 
2009. Está situada no perímetro irrigado de Pedra Branca, 
na Agrovila 19, em Abaré/BA. Com a propagação da 
piscicultura na região, começou com a criação de peixes, 
mas sem o suporte necessário, e estando centrada em 
região irrigada, passou a investir e priorizar os cultivos e 
comercialização de feijão, banana, macaxeira, mamão, 
goiaba, abóbora, milho e hortaliças.

É predominantemente constituída por jovens, mais 
de 80% tendo como atividade principal a agricultura 
familiar e o restante vive da aposentadoria com 
produção para segurança alimentar e nutricional. 

Possui uma unidade de beneficiamento de frutas, 
sendo aprimorada para atender as legislações 
vigentes, produzir mais e melhor, com vistas a 
ampliar acessos aos diversos tipos de mercados, 
inclusive institucional, pela experiência que já tem 
com o PAA – Programa Aquisição de Alimentos e 
o PNAE - Programa Nacional de Alimentar Escolar 
local e territorial, para o qual já atua em rede com a  
ACOMPRUC.
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A AGENDHA vem desenvolvendo excelentes trabalhos de ATER 

para os produtores e organizações do território de Itaparica. 

E durante este momento tão difícil que estamos por causa da 

COVID-19, o Projeto ARTESSOL não para e somos desafiados 

a cada dia sermos melhores, vencer obstáculos, buscar sonhos 

e ter coragem para enfrentar qualquer batalha!  Além de 

acreditar na cultura e nos valores da comunidade, associação 

e produtores, temos muita admiração e orgulho de fazer parte 

desse projeto. (Manoel Gil – Presidente)
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A  Associação está situada na zona rural do município de Abaré/BA, e foi fundada em 2013. Inicialmente ela surgiu 
com o protagonismo dos jovens agricultores que tinham como objetivo empreender e foram capacitados nas áreas 
de apicultura e floricultura, daí vem o nome da associação – FLORIMEL. Os jovens foram tomando seus rumos, e 
os objetivos foram sendo redesenhados. Os que permaneceram, focaram na Agricultura Familiar, cultivando banana, 
cebola e macaxeira, além de frutas e verduras. E, assim conseguiram acessar no âmbito local e territorial o PNAE 
e PAA.

A agricultura familiar especialmente a fruticultura, 
corresponde à principal fonte de geração de renda 
dessas famílias, sendo completadas pela criação 
de algumas aves, caprinos, bovinos, suínos. 
Uma parte da produção é destinada ao consumo 
próprio, outra é comercializada diretamente nas 
feiras livres e na própria comunidade. 

Com o apoio do Projeto ARTESSOL e da 
BAHIATER, participou de Edital da CAR e 
desenvolverá o Projeto Socioambiental voltado 
para a Segurança Alimentar e Nutricional, com 
vistas a ampliar a oferta de alimentos, sobretudo 
hortaliças, frutas, raízes e tubérculos. 
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Com o apoio do Governo do Estado da Bahia, especialmente da 

SETRE, a AGENDHA vem nos orientando e nos acompanhando, 

com capacitações e abrindo portas para a Economia Solidária. 

Com isso também estamos impulsionando o associativismo e 

agregando valores sociais aos nossos produtos.

 (Marcos Antônio - Presidente)
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A Associação está localizada na Rua da Amizade, 36 no Bairro Seriema 1, na cidade de Paulo Afonso-BA, 
constituída predominante por mulheres e jovens. Além dos ciclos formativos e da terapia ocupacional, tem como 
atividade principal a coleta de óleo já utilizado no âmbito doméstico e comercial, para produção do sabão artesanal 
ecológico, fonte de renda para os associados.

Com diversos pontos de coleta de óleo na 
cidade, conseguem produzir 280 barras de 
sabão por semana; totalizando 1.120 barras por 
mês e se for por encomenda, tem potencial para 
atender à quantidade de 900 barras semanais. 
Comercializam a produção em bazares, feiras, 
supermercados e outros eventos. Além de 
incentivar e fortalecer a Organização Social no 
bairro, o Coletivo Pinhão Roxo, pela coleta do óleo e 
outras iniciativas, desenvolve um importantíssimo 
trabalho socioambiental no município.
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A AGENDHA junto do Projeto ARTESSOL contribuíram 

muito para nós do Coletivo Pinhão Roxo, pois ajudou-

nos em encontros formativos, articulou feiras para a 

associação participar, então foi um grande ganho está 

incluída nesse projeto. (Jaqueline dos Santos - Sócia)
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A Associação foi fundada em 
1995, no Povoado Retiro, 
município de Glória/BA, com a 
finalidade de apoiar os moradores 
da comunidade a buscarem 
coletivamente sustentabilidade nos 
seus agroecossistemas familiares. 
Resultante desta organicidade, 
conseguiram dentre outros 
projetos, cisternas de produção 
e assistência técnica e extensão 
rural.

Com predominante participação 
feminina, em um Encontro de 
Mulheres Agricultoras, decidiram 
criar dentro da Associação, o 
“Coletivo de Artesãs do Retiro” que 
inspiradas na biodiversidade das 
caatingas, produzem artesanatos 
com técnicas de crochê, vagonite, 
ponto cruz e “oitinho”, costura e 
bordado, resultando em peças 
utilitárias e decorativas. 



Pra nós, mulheres, trabalhar com artesanato contribui não 

só para termos mais autonomia financeira, como também 

é um momento de estarmos juntas e compartilhar nossos 

conhecimentos com as outras mulheres da nossa comunidade. 

Estamos desde já agradecidas pelo Projeto ARTESSOL que só 

vem nos trazendo benefícios. (Maria Luciléa – Sócia)
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Impulsionada pela juventude da comunidade, 
foi criada em 2006, com o objetivo de reivindicar 
junto aos órgãos públicos, as necessidades da 
comunidade. Em área irrigada cultivam abóbora, 
melancia, maracujá, limão, banana, manga, goiaba, 
feijão e, nos quintais produtivos as hortaliças, 
medicinais, condimentares e aromáticas. 
Comercializam na feira local, porta a porta e em 

parceria com outras associações do município. 



Agradecemos a AGENDHA e ao Governo da Bahia, 

pelo apoio durante Projeto ARTESSOL que para nossa 

associação trouxe conhecimentos sobre os mercados, 

sobre as questões econômicas de produção e contribuiu 

para melhorar nossa visão sobre a forma mais 

adequada de comercializar.  Esperamos que vocês 

tragam outras projetos para podermos comercializar 

os nossos produtos e assim melhorar a nossa renda. 

(Manoel Bento - Sócio)
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Constituída por agricultores e 
agricultoras familiares, foi fundada 
em 1999, na  Fazenda Marruá, 
Macururé - BA. Para as atividade 
agropecuárias a associação é 
assessorada pela AGENDHA, 
através do Projeto Bahia Produtiva 
(CAR) e as atividades artesanais, 
apoiada pela SETRE – SESOL, 
através do Projeto ARTESSOL.

Entre a criação artesanal, se 
destacam as peças de barro pintadas 
com tintas naturais e as esculturas de 
madeira da Umburana (Commiphora 
Leptophloeos), utilizada com manejo 
apropriado. Ambas estão inspiradas 
no contexto histórico, socioambiental 
e etnográfico do bioma caatinga. 
Prezando pelos princípios da 
economia justa e solidária já 
comercializam em feiras de âmbito 
local, territorial, estadual e nacional.



A AGENDHA já presta serviços há muito tempo para 

nossa associação, e nós só temos que agradecer pelas 

melhorias que essa entidade tem proporcionado em 

nossa luta. Esse projeto trouxe novas possibilidade para 

comercializar os nossos produtos e tornar o nome da 

associação mais conhecido no Território Itaparica/BA. 

(Alcymar Lima – Presidente)
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A  ADESCA, fundada em 2013, está 
situada no perímetro irrigado Pedra 
Branca, Agrovila 15, em Abaré/BA, 
constituída de famílias agricultoras. 
Produz e comercializa banana, manga, 
mamão, maracujá, goiaba, cebola, 
mandioca, coco e possuem criatórios, 
com predominância da  caprinocultura.
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Nós só temos que agradecer a ARTESSOL e a SETRE do 

Governo da Bahia por proporcionar essa oportunidade 

de receber a assessoria da AGENDHA, que já presta tão 

bem esse serviço a várias outras associações conhecidas 

nossas. Apesar da associação está em processo de 

organização, estamos em um esforço coletivo para 

fazer nossos produtos chegarem aos mercados do 

Território. (Emielson da Silva – Sócio)
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Em  consequência do sistema hidrelétrico 
implementado pela CHESF – Companhia 
Hidroelétrica do São Francisco em 1987, foi criado 
o Reassentamento Itaparica (BA/PE), que teve entre 
outras ações, “compensar” os impactos causados 
às famílias agricultoras, povos e comunidades 
tradicionais, deslocadas de suas terras primevas.

Na década de 90, para atendimento da população 
rural, foram construídos os perímetros de irrigação 
e de sequeiro, nos quais se encontram 33% das 
Associações do Projeto ARTESSOL.

O sistema irrigado foi implantado na trilogia: 
monocultivos, uso intensivo de agrotóxicos e 
fertilizantes químicos solúveis, e a forte presença 
de atravessadores. Tudo isto, associado a escassez 
de políticas públicas estruturantes, desencorajou 
as famílias agricultoras a criarem seus próprios 
mecanismos de beneficiamento, comercialização e 
logística, com bases na economia justa e solidária.  

Portanto, o Projeto ARTESSOL, de incomensurável 
esforços para incentivar a economia solidária no 
Território Itaparica/BA, em curto prazo, isoladamente, 
sem suficiente assessoria técnica e extensão 
rural e urbana, ressaltando a complexidade do 
reassentamento e seus serviços, permanece com 
o desafio de acesso a recursos financeiros não 
reembolsáveis, ATER pública, gratuita e continuada, 

condições apropriadas para articular outras 
inciativas de modo que, as Instituições de ATER e as 
Organizações Socioprodutivas possam contribuir para 
consolidá-la.

As 15 Associações seguem resilientes e na luta 
por uma economia distributiva; superando todas 
as intempéries climáticas; dificuldades políticas e 
econômicas; tentando garantir de forma sistêmica 
e integrada, os princípios da economia solidária em 
ecossistema semiárido; de respeito e inclusão da 
plurietnicidade; da equidade nas relações de gênero 
e socioambientais. 

Enfim, vivenciando pouco a pouco o ciclo vital, 
visceral e sagrado de se organizar em comunidade, 
de aprender a aprender sobre o comércio justo e 
ético, nutrindo a vida para resistir, existir e conquistar 
o bem viver!
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