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APRESENTAÇÃO
Esta publicação é uma produção do Serviço de Apoio aos Projetos
Alternativos Comunitários – SEAPAC, dedicada à apresentação da
experiência de produção de forragem, com reuso de águas cinzas,
para o fortalecimento da bovinocultura de leite na região do Alto
Oeste Potiguar. A ação foi realizada por meio do projeto
“Semeando Esperança no Alto Oeste Potiguar”, executado pelo
Seapac, com o apoio do Banco do Nordeste, o qual compreendeu
um período de 2 anos entre 2019 e 2021.
Considerando a aridez e a escassez de água no semiárido brasileiro,
muitos estudos e experimentos têm se realizado em torno do uso
da palma, irrigada com o reuso de águas, como alternativa viável e
bastante promissora do ponto de vista ambiental e da
sustentabilidade da agropecuária da região.
Assim, o propósito desta publicação é compartilhar esta
experiência, explicitando todo o processo de execução do projeto e
os principais resultados, destacando a implantação das 32
Unidades Demonstrativas – UDs, as quais receberam tecnologias
sociais de reuso de águas cinzas e áreas de consórcio de forragem,
utilizando a palma consorciada com moringa e leucena.
Os resultados são, também, ratificados pelos depoimentos dos
principais beneficiários da ação, os agricultores e agricultoras
familiares. Espera-se, com essa breve narrativa, difundir a
experiência, inspirar e orientar agricultores familiares e profissionais
da área quanto à produção de palma consorciada, irrigada com
reuso de águas, como alternativa viável para a convivência e o
desenvolvimento do semiárido e para a mitigação dos efeitos da
seca na região.
Este trabalho não pretende ter um caráter científico, ele
sistematiza as ações e resultados do “Semeando Esperança”, a
partir da visão dos técnicos e agricultores familiares sobre suas
vivências durante a execução do projeto e, portanto, a escrita se
desenvolve em linguagem não-formal, de modo a possibilitar sua
leitura e compreensão por um público mais amplo. Boa leitura!
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1. INTRODUÇÃO
A instabilidade hídrica e a escassez de forragem são
os
principais
problemas
enfrentados
pelos
agricultores familiares da região do Alto Oeste
Potiguar. Esses fatores têm provocado perdas
anuais, tanto na agricultura quanto na pecuária. A
prática comum entre esses agricultores é a pecuária
extensiva e a exploração da agricultura de sequeiro,
embora a pecuária seja a atividade prioritária – meio
garantidor da subsistência em períodos de seca.
Diante dessa realidade, foi elaborado o projeto
“Semeando Esperança no Alto Oeste Potiguar”, cujo
objetivo é aumentar a renda de agricultores
familiares, por meio do fortalecimento da
bovinocultura de leite, a partir da estratégia do
cultivo da palma forrageira, adensada, consorciada
com moringa e leucena, e irrigada com reuso de
águas cinzas. A proposta foi aprovada pelo Banco do
Nordeste, com recursos do FUNDECI, com duração
de 2 anos compreendidos entre 2019 e 2021.
A opção pelo sistema de reuso de águas, combinado
com a produção de forragem, se justifica pelas
diversas vantagens ambientais, econômicas e sociais
que podem ser obtidas com esse método. Além do
aproveitamento dos nutrientes presentes nas águas
de uso doméstico, para o processo produtivo, essa
estratégia também permite fortalecer a atividade
agropecuária da região, conciliando produção
vegetal com economia hídrica. Também beneficia o
meio ambiente e se constitui uma alternativa viável
para o saneamento rural.

05

O projeto beneficiou 220 famílias rurais, abrangendo 16
municípios da região - Água Nova, Alexandria, Antônio Martins,
Doutor Severiano, Encanto, Francisco Dantas, Frutuoso Gomes,
João Dias, José da Penha, Marcelino Vieira, Pau dos Ferros, Pilões,
Rafael Fernandes, São Francisco do Oeste, São Miguel e Tenente
Ananias. Dentre os beneficiários, foram selecionadas 32 famílias
para testarem a tecnologia social de reuso de águas cinzas,
destinada à irrigação da forragem de base agroecológica. Nessas
32 Unidades Demonstrativas – UDs, foram implantados, numa
pequena área de 800m², o cultivo de palma forrageira,
consorciada com moringa e leucena, irrigadas por gotejamento.
A metodologia utilizada seguiu basicamente as seguintes etapas:
1) Encontros – territorial e municipais, para apresentação do
projeto; 2) Seleção, cadastro e diagnóstico inicial (T0) das famílias;
2) Implantação das áreas de cultivo e das unidades
demonstrativas – construção das tecnologias sociais de reuso de
água, instalação do sistema de irrigação e implantação do
consórcio de forrageiras agroecológicas; e 3) Realização dos Dias
de Partilha para troca de experiências, saberes e de sementes
(raquetes) de palma.
Os resultados do projeto indicam que a água de reuso tem
propiciado uma vantagem do ponto de vista ambiental e da
produção de forragem. Baseando-se nas evidências e
depoimentos das famílias das Unidades Demonstrativas, verificase que a água de reuso possibilitou, em pouco tempo, um
aumento significativo na produção da palma forrageira, como
também amenizou a poluição do ambiente ao redor de casa.
Infere-se, portanto, que disseminar a cultura da produção de
palma forrageira, adensada e consorciada, agregando a
tecnologia do reuso de águas cinzas como fonte hídrica para a
produção de forragem, é um caminho possível e essencial para o
desenvolvimento sustentável da agropecuária no semiárido.
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2. PÚBLICO-ALVO E CONTEXTO
Foram realizados diagnósticos participativos com as 32 Famílias
que receberam as Unidades Demonstrativas – UDs, nos 16
Municípios atendidos pelo projeto “Semeando Esperança no Alto
Oeste Potiguar”. O primeiro diagnóstico (T0) foi realizado em
outubro de 2019 e o segundo (T1) em outubro de 2021, os quais
permitem a caracterização do público atendido, a comparação,
análise e avaliação concreta dos resultados e transformações
alcançadas pelas ações do projeto. Foram feitas visitas específicas
para a coleta das informações, as quais contaram com observação,
depoimentos e entrevistas.
Todas as famílias atendidas pelo Seapac, no âmbito do projeto, são
classificadas como agricultores familiares, com menos de 4
módulos fiscais, com área de até até 27ha, possuindo um rebanho
que varia entre 6 e 42 bovinos por família. Com a implantação dos
32 sistemas de reuso, o Seapac beneficiou diretamente 144 pessoas,
uma média de 4 pessoas/sistema, o que gera em torno de 450
litros/dia, o suficiente para irrigar uma área de 800m² de palma
adensada e consorciada com moringa e leucena.
Com base nos diagnósticos, 84% das UDs utilizam mão de obra
familiar e somente 15% recorrem a trabalhadores temporários. 59%
das pessoas que compõem as UDs não completaram o Ensino
Fundamental como também não dispõem de capacitação para
dinamizar os processos de produção e de comercialização, em
especial do leite. Há uma necessidade urgente de estruturar e
capacitar organizações locais que potencializem a atividade da
bovinocultura leiteira, principalmente para a aquisição de bens e
contratação de serviços que auxiliem no beneficiamento e na
comercialização dos produtos da agricultura familiar da região.
Uma das grandes limitações das Unidades Demonstrativas é a falta
de acesso à água para produção, embora todas tenham
disponibilidade de água para o consumo humano e uso doméstico,
o que permitiu a implementação dos sistemas de reuso de águas
cinzas.
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O Gráfico 1 apresenta as principais fontes de água das UDs: poço tubular,
poço amazona e açude (pequeno porte). Destacamos a elevada inversão
entre poço amazona e poço tubular no período entre 2019 e 2021.
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Gráfico 1_ Principais fontes de água das UDs.

No Gráfico 2, observamos os principais problemas enfrentados pela
atividade da bovinocultura de leite no Alto Oeste Potiguar, diagnosticados
em 2019 e em 2021. Os que mais se destacam são: ração, comercialização,
mão de obra e água. Para mais de 80% das famílias, a dificuldade de
produzir forragem é o maior problema.
100

Principais problemas da
bovinocultura de leite (%)
comercialização

ração

mão de obra

água

2019

100

75

75

50

50

25

25

0

0

Gráfico 2_Os Principais problemas da bovinocultura de leite, apontados pelas UDs.

A dificuldade de produção e acesso à forragem, aliada aos demais
problemas, fragilizam muito essa atividade econômica tão importante para
a região e, para muitas famílias, ela se torna insustentável. Com a produção
adensada de palma consorciada com moringa e leucena, irrigada com
reuso de água, as famílias se sentem mais seguras e passam a vislumbrar a
sustentabilidade da atividade, que gera oportunidades de trabalho e renda.
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3. PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO
DO PROJETO
a) As Unidades Demonstrativas
O projeto foi executado em 16 municípios do Alto Oeste Potiguar,
beneficiando 220 famílias, sendo que dessas, 32 famílias receberam o
que chamamos de Unidades Demonstrativas – UD. Cada UD é
composta por: um sistema de reuso de água, um sistema simplificado
de irrigação para 800m² de área cultivada, e plantas para a
implementação de um cultivo consorciado de palma adensada com
moringa e leucena. Após o diagnóstico individual de cada família, foi
implantado o sistema de reuso de água; em seguida foram plantadas
2.500 raquetes de palma forrageira Orelha de Elefante Mexicana
(Opuntia stricta Haw) adensada e, posteriormente, foi montado o
sistema de irrigação com fita gotejadora. Após 3 meses de
desenvolvimento radicular da palma, foi feito o consórcio com
implantação de 175 mudas de moringa (Moringa Oleífera) e 175 mudas
de leucena (Leucaena leucocephal) em cada área de cultivo.

O Sistema de Reuso de Águas Cinzas
O sistema de reuso de águas cinzas é
composto dos tubos e conexões,
caixa de gordura, decanto digestor
(1000L) e caixa de irrigação (1000L). O
decanto digestor tem a função de
decantar e digerir os materiais
orgânicos pela ação das bactérias
anaeróbicas.
Na parte "ANEXOS" desta publicação é
possível acessar a lista de materiais
necessários para a construção do
sistema de reuso. Caso tenha interesse
em saber mais detalhes da tecnologia
social, solicite informações por e-mail:
seapac.estadual@seapac.org.br
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O Sistema de Irrigação
O sistema de irrigação apropriado e
adaptado a essa realidade é a
irrigação localizada, em que a perda
de água por evaporação é mínima.
Utilizou-se para a irrigação fita
gotejadora espaçada de 30cm entre
gotejos. Esse sistema libera 5 litros
de água por hora, sendo muito
econômico e eficiente.
No semiárido, cada gota d´água
deve ser valorizada.

No início do período chuvoso, ou após 3
meses de irrigação da palma, é
necessário fazer o manejo da irrigação
para receber o consórcio. A irrigação foi
redefinida para o centro, ficando entre
uma linha e outra de palmas. Assim, foi
possível fazer o consórcio irrigando as
mudas de moringa e leucena que
foram adicionadas ao cultivo.

Palma Adensada
e Consorciada
O plantio deve ser feito após o
preparo da terra com aração e
nivelamento do terreno e escavação
do sulco. Após o corte das raquetes,
essas devem ficar na sombra, em
local ventilado para cicatrização do
ferimento e estímulo à brotação.
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Farelo de Moringa

A moringa e a leucena, nesses
sistemas, podem ser cortadas a
cada 60 ou 90 dias. Depois do corte
deve ser feito silagem ou feno. No
período seco fica mais fácil fenar e
fazer o farelo, o qual pode ser
guardado por longos período e
ministrados aos animais no período
desejado,
podendo
ainda
ser
misturado com a palma ou
qualquer outra forragem.

Silagem de Moringa

Adubação Orgânica – 1° ano
1ª adubação: no plantio – 1 litro de
cinza para cada 2m linear, no fundo
do sulco.
2ª adubação: 30 dias após o plantio – 1
pá de esterco bovino curtido por
metro, sobre o solo.
3ª adubação: 120 dias após o plantio –
4 pás de esterco curtido por metro,
sobre o solo.
Adubação Orgânica – após o 1° ano
5 pás de esterco por metro a cada seis
meses ou 10 pás por ano para cada
metro de palma cultivada.

Em algumas Unidades Demonstrativas foi possível fazer uma
fertirrigação, com um preparado denominado Chá Ecológico. Em uma
“trouxa” feita de saco de juta, adicionou-se 3kg de esterco bovino fresco,
1kg de esterco de galinha, 1kg de cinza de fogão e ½ kg de “puim de
arroz”. Essa trouxa foi colocada no tanque de irrigação do sistema de
reuso, o qual ficou liberando uma espécie de chá nutritivo para as
plantas.
A capina nos primeiros seis meses, após o plantio, deve ser feita com
enxada. Após esse tempo, deve ser feito de preferência roço, porém, em
casos de consórcio com cultivos anuais deve usar a enxada de forma
superficial, evitando prejudicar o desenvolvimento radicular da palma.
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Para o plantio em fileira simples, contínua, utilizou-se de 6 a 7
raquetes por metro de linha, mantendo um espaçamento de 2
metros entre as fileiras de palma. Para o plantio em fileira dupla,
contínua, espaçadas de 20cm, utilizou-se de 12 a 14 raquetes por
fileira dupla, mantendo um espaçamento de 2 metros entre as
fileiras duplas.

O consórcio de palma +
moringa + leucena apresenta
grande importância para a
bovinocultura de leite, se
caracteriza como volumoso
(palma) e concentrado proteico
(moringa + leucena). Com esses
três alimentos, os agricultores
podem
alimentar
o
seu
rebanho bovino no período
seco do ano, diminuindo os
custos com a compra de ração
nos armazéns.
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Por se tratar do uso de águas cinzas, as quais muitas vezes podem
conter produtos de limpeza os quais podem provocar a salinidade
dos solos, recomendou-se, em todas as áreas, a introdução de
biomassa para cobrir o solo. Essa cobertura do solo diminui a sua
temperatura, ajudando no desenvolvimento vegetativo do
consórcio palma + moringa + leucena.
A cochonilha de escama é um inseto
branco, que se comporta na palma
como se fosse uma escama. Para o
controle desta cochonilha, recomendase um tratamento à base de óleo vegetal
(3%) ou óleo mineral associado ao
detergente neutro (2%).

Para os Semeadores de Esperança, a colheita veio bem mais cedo
do que o esperado. Em um cultivo de palma adensada a primeira
colheita se faz a partir de um ano e meio de cultivo, mas em
algumas UDs a colheita começou ainda no 1° ano. Comprova-se o
grande potencial produtivo da palma irrigada com a água de reuso
e os benefícios do consórcio.
A alimentação dos animais
com a palma deve ser sempre
associada a um outro alimento
com maior teor de fibra, como
silagem, feno, capim, sorgo,
moringa. Os cortes das plantas
de moringa e leucena devem
ser feitos após 2 ou 3 meses,
sempre a uma altura de 30 ou
40cm do solo. Ambas podem
ser ofertadas aos animais in
natura, feito silagem ou feno, e
possuem alto valor nutricional,
além de serem bem aceitas
pelo rebanho.
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b) PARTILHA DE SABERES
Dias de Partilha
Nos Dias de Partilha compartilhamos experiências, saberes e
estabelecemos um diálogo direto, “de agricultor para
agricultor”. Cada semeador e semeadora de esperança conta
um pouco da sua história, da sua experiência e partilha seu
saber ampliado pelas vivências com o projeto “Semeando
Esperança no Alto Oeste Potiguar”.

“O Dia de Partilha é um
momento de compartilhar e
dividir saberes, momento de
concretização de um sonho e
de esperança para os homens
e as mulheres do campo.”
Ana Cristina P. da Silva, CMAS
Água Nova-RN

Durante a execução do projeto, foram realizados 19 Dias de
Partilha, com a participação de 518 pessoas no total, entre
agricultores familiares, lideranças comunitárias, gestores
municipais e técnicos atuantes no território.

O principal objetivo destes encontros era apresentar e divulgar a
experiência de cultivo da palma forrageira consorciada, irrigada
com reuso de águas cinzas, como estratégia para produção de
ração animal e fortalecimento da bovinocultura de leite da
região. O foco inicial do projeto era consorciar a palma com
moringa e leucena, entretanto, os próprios agricultores
familiares foram experimentando e aprimorando esse consórcio,
inserindo outros cultivos como gliricídia (Gliricidia Sepium) e
milho (Zea Mays).
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“Os Dias de Partilha foram
momentos de grande importância,
é a valorização e o reconhecimento
das experiências e sabedoria dos
agricultores e agricultoras familiares
do Território do Alto Oeste Potiguar.”
José Augusto Soares
Agente de Desenvolvimento
Banco do Nordeste

A cada Dia de Partilha, uma família agricultora era a anfitriã,
sendo visitada por outros agricultores familiares, gestores,
lideranças e representantes de organizações e entidades
parceiras locais. O grupo tinha a oportunidade de conhecer de
perto a experiência do reuso de água para a produção de
forragens e comprovar seus diversos benefícios. Além da
partilha da experiência e do saber, também foi partilhada a
semente de palma (raquete).

“A palma deve ser considerada como
o principal alicerce na formação de
qualquer reserva forrageira no
semiárido. Há 43 anos atuando como
pesquisador no semiárido potiguar,
poucas vezes vi um projeto tão
marcante para a convivência com o
semiárido estadual como o ‘Semeando
Esperança’.” - Dr. Guilherme Ferreira da
Costa Lima EMBRAPA/EMPARN
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Com a parceria da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio
Grande do Norte, a EMPARN, o projeto partilhou 100.000 (cem
mil) raquetes de palma durante os 19 encontros promovidos,
beneficiando outras dezenas de famílias agricultoras e
fortalecendo a iniciativa.

“O Dia de Partilha do Semeando
Esperança foi um reforço de
motivação no caminho do
desenvolvimento sustentável”
Antônio Viana Filho (Totonho)
São Francisco do Oeste/RN
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DEPOIMENTOS DOS

SEMEADORES DE ESPERANÇA
“Hoje muita coisa mudou, em pleno
verão eu estou passando na
forrageira a moringa e a leucena e
os animais estão se dando bem e,
com o corte da palma completou,
parece ser uma ração perfeita, até o
leite das vacas aumentou.” - Macário
Macário Raimundo da Silva, Maria das
Graças Silva e Jovilton Carlos Silva de
Carvalho, Sítio Areias – Água Nova -RN

“Antes, ao redor das nossas casas, era
muita lama, o fedor era grande. Hoje não
tem mais isso, toda água é para aguar
as palmas e até bananeira.” - Antônia
Silva
“Depois que os agricultores estão vendo
os resultados, muitos já estão fazendo as
suas áreas de cultivo da palma.” Edivaldo Raimundo da Silva
Sítio Areias – Água Nova-RN

“A palma deve estar em primeiro
lugar, com um cheiro de água ela já
começa se levantar. Hoje, mudou
muita coisa, com a ração que
estamos fazendo com a palma, a
moringa e a leucena estamos
diminuindo os custos com o comer
do nosso gado.”
Severino José da Penha
Sítio Monteiro – Alexandria-RN
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“Aqui foi uma mudança grande, antes até a
nossa fossa era a céu aberto, e havia
contaminação dos animais. Hoje, com essa
água do reaproveitamento para irrigação
da palma consorciada, isso é muito
importante para a nossa região que tem
secas constantes. É no período de menos
alimento que a palma chega para ajudar
na alimentação das vacas.”
Nelson Jacinto Chagas Figueredo
Sítio Cajaz – Alexandria-RN

“Aproveitamos a água do esgoto,
tirando essa água suja das galinhas e
agora estamos irrigando palma.
Aconselho plantar palma, é uma ração
de qualidade para os animais e ela
chega principalmente no verão e na
seca, no tempo que os animais mais
precisam.”
Antônio Paulo do Nascimento Júnior
Sítio Tamanduá – Antônio Martins-RN

“Aqui no inverno é muito bom, temos
forragem, mas quando chega o período da
seca para escapar os animais temos que
comprar muita ração. Agora, com esse
projeto, usando menos de 500 litros de água
por dia percebo que vamos ter muita
forragem para o rebanho, principalmente no
verão. Com a nossa experiência que
conseguimos com o projeto estamos
passando para outras famílias que antes não
acreditavam e hoje, quando chegam aqui e
olham para essa unidade demonstrativa, eles
acreditam!”
Ricardo Carlos Carneiro
Sítio Raposa – Antônio Martins-RN
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“Antes era muita lama e muita água
desperdiçada, agora vai para o
reservatório e irrigamos palma,
moringa, leucena, milho e até sobra
para bananeira. Aqui dou (a ração
produzida) para as vacas e até para
os porcos.”
Manoel Saraiva de Oliveira
Vila Nogueira – Doutor Severiano-RN

“Sempre participei de reuniões e fiquei
muito feliz com a chegada do projeto, é
um sonho realizado! O
reaproveitamento das águas de esgoto
tem me ajudado muito, hoje
representa uma economia do que eu
comprava de ração para os animais de
80%.”
Antônio Constantino Neto Lobo
Sítio Mundo Novo – Doutor Severiano-RN

“A experiência do projeto é muito
positiva, primeiro eliminou o esgoto
que tinha ao redor de casa e com essa
água agora estamos irrigando palma
que vou dar para os meus animais. Isso
é muito importante, estou já pensando
em diminuir a torta de algodão e
substituir pela palma.”
Antônio de Souza Filho
Sítio Várzea Nova – Encanto-RN
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“Com a chegada do projeto,
melhorou muito, acabou a lama e
ainda vai melhorar a minha renda,
espero que eu tenha uma
economia de 50%.”
José Edson Guedes de Almeida
Sítio Sanharão – Encanto-RN

“O futuro da criação de animais no
Nordeste vai passar pelo plantio da
palma, produz muito com pouca
água.” - Francisco
Francisco Assis de Oliveira e Genildo Oliveira
Sítio Várzea Alegre – Francisco Dantas-RN

“O Seapac veio despertar todos
nós para essa realidade, plantar
plantas resistentes com água
de reuso e se preparar para os
períodos de estiagem na região
semiárida.”
Luiz Pereira de Oliveira
Sítio Pontal – Francisco Dantas-RN

“Antes do projeto, o nosso esgoto era
a céu aberto e criava moscas,
baratas, mosquitos e com o reuso,
acabou o esgoto e melhorou a nossa
saúde.” - Sebastiana Maria Fernandes
“A esperança está aqui, do nosso
lado, com água de reuso e no quintal
de casa, de inverno a verão.” Vandeilson Tomaz de Oliveira
Sítio Logradouro – Frutuoso Gomes-RN

20

“Eu achei muita vantagem, acabou
com a lama ao redor de casa, é muito
higiênico, não tem mais como as
galinhas beberem a água de esgoto.”
Francisca Nunes Cavalcante da Silva
“Hoje é uma beleza, melhorou muito a
minha renda, deixei de comprar parte
da ração no armazém.”
João de Deus da Silva
Sítio Catolezinho – Frutuoso Gomes-RN

“Eu digo para os agricultores que a
palma, a moringa, a leucena e a
gliricídia são muito resistentes à seca.
O reuso de água é bom demais, olho
para essa roça e as vezes não
acredito, só vendo pra crer.” Raimundo Edilton de Lima
“Pra mim, esse projeto foi a melhor
coisas que aconteceu na minha vida,
agora eu sei onde buscar a forragem
na época mais difícil, que é no verão.”
- Dalvo Ferreira de Lima
Sítio Carnaubinha – José da Penha-RN

“Nós estamos muito satisfeitos com os
resultados do projeto. A gente aproveita
toda água que era desperdiçada e as
minhas aves hoje têm mais saúde
porque não bebem água de esgoto” Francisca Maria do Rego
“Com a ração que dou para os animais,
tem diminuído os custos e aumentado o
leite.” - Raimundo N. de Oliveira
Sítio Angicos – José da Penha-RN
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“Graças a Deus não tem mais lama ao
redor da nossa casa e eu nunca
imaginava que essa água poderia
servir pra plantação. Hoje plantamos
palma, moringa e leucena e pra gente
isso é muito bom, o nosso custo
diminuiu e a nossa saúde melhorou
com o reuso de água.” - Maria
Maria das G. de Oliveira e João Agripino de
Oliveira, Sítio Boa Vista – João Dias-RN

“Agora eu tenho a certeza que
no verão e na seca vou ter como
escapar o meu gado. É preciso
se preparar para a chegada do
tempo seco, e a palma é uma
das melhores alternativas para
as vacas de leite.”
Manoel Xavier Neto
Sítio Rosário – João Dias-RN

“A palma é muito boa e não precisa
de muita água, assim como a
moringa e a leucena, e todos os
animais gostam.” - Francisco
Francisco Gino da Silva e Maria L. de A.
Silva, Sítio Panati – Marcelino Vieira-RN

“Com a chegada do projeto,
diminuiu as moscas e melhorou
a produção de forragem para
os nossos animais.”
Benedita Rosa de Souza
Sítio Juazeiro – Marcelino Vieira-RN
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“A primeira mudança com o projeto foi a
retirada do esgoto do pé da porta e agora
estou ampliando a minha produção de
forragem para os animais. Isso vai melhorar
mais ainda, pois vou economizar com a
compra de ração para as vacas.”
Edivaldo Fernandes de Oliveira
Sítio Perímetro Irrigado – Pau dos Ferros-RN

“O que eu posso afirmar é que com o
reuso a gente aproveita cada gota
d’água, antes era esgoto no pé da
porta, agora a gente irriga planta.”
José de Souza Freitas
Sítio Raiz – Pau dos Ferros-RN

“Acabou o desperdício de água, agora
toda água está sendo aproveitada
para o plantio da palma e com essa
palma os gastos diminuíram,
principalmente no verão, que os
animais não tem muito o que comer.”
Maria de Fátima
Sítio Duas Passagens – Pilões-RN

“Para nós o reuso foi uma benção.
Antes as galinhas ficavam tomando
água de esgoto e adoeciam muito. Hoje
nós estamos fazendo ração para as
vacas com água que antes era esgoto e
a roça de palma é muito bonita.”

Rômulo Juvêncio de Lima
Sítio Capim Grande – Pilões-RN
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“Aqui melhorou bastante com a chegada do
projeto. Não tem mais desperdício de água,
estamos produzindo forragem para os animais
e ainda fazendo um trabalho de recuperação
da minha terra que estava degradada.
Penso que vou ter uma economia de 80%.”
José Anchieta da Silva
Sítio Malhada Alta – Rafael Fernandes-RN

“Agora está uma maravilha! Para nós, o
projeto veio para ajudar, tirou os esgotos,
aproveita a água do banho, da roupa e
da limpeza da pocilga. Já vamos dar
palma para as vacas de leite, isso vai
melhorar a renda da nossa família.”
Márcio José Ferreira da Costa
Sítio Gangorra – Rafael Fernandes-RN

“O reuso é muito bom, melhorou
bastante, eliminou a lama e as galinhas
que tinham muito ‘gogó’, não adoeceram
mais e com o aproveitamento da água
estamos produzindo palma.”
Francisco Morais de Lima
Sítio Cachoeira de Cima – Tenente Ananias-RN
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“Nunca desista de seus sonhos! Aqui
temos pouca água, mas o pouco que
temos estamos reutilizando e produzindo
alimento para as vacas. Pretendo ampliar
e melhorar a minha produção para que
assim eu melhore a minha renda.”
Alfredo Gomes da Silva Junior
Sítio Gadelha – Tenente Ananias-RN

“Eu achei o projeto muito bom, eliminou a
lama do pé da porta e o mau cheiro, isso
representa saúde para a minha família.” Maria de Fátima Souza

“Eu acho incrível que com esse projeto
estamos aproveitando água de esgoto, que
era desperdício, para plantar palma, moringa
e leucena. Vamos economizar muito! Já
cortei a moringa e a leucena e os animais
aceitaram bem.” - José Roberto D. de Souza
Assentamento Santa Helena
São Francisco do Oeste-RN

“A vantagem é grande, reaproveita cada
gota d’água e serve para produção de
forragem para os animais, principalmente
na época mais seca do ano.”
Benedito Gomes de Souza
Sítio Tatu – São Francisco do Oeste-RN
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“O que a gente tinha era falta d´água e de
alimento para o gado. Não tem mais lama ao
redor de casa e temos uma boa produção de
palma consorciada com moringa e leucena para
alimentar o rebanho de gado no verão. Agora
penso em aumentar a minha área e sair de vez
do armazém, vou melhorar a renda da família.”
José Franco Filho
Sítio Bonito – São Miguel-RN

“A nossa maior dificuldade é água para
produzir. O projeto é bom, aproveita toda a
água. A palma está muito boa e a moringa e
a leucena já deram o primeiro corte e já vou
cortar a palma. Vou melhorar a alimentação
do meu rebanho, diminuir os custos com
ração para as minhas vacas e melhorar a
vida da minha família.”
Antônio França de Aquino
Sítio Vieira – São Miguel-RN
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4.RESULTADOS ALCANÇADOS
O Projeto Semeando Esperança atendeu 220 famílias, 188
receberam raquetes de palma, sementes de moringa e leucena
para plantarem suas áreas de consórcio. Nos 16 municípios,
destacamos a resiliência, a determinação e a sabedoria dos
camponeses e das camponesas no cultivo adensado da palma
forrageira, consorciada com moringa e leucena para alimentar os
seus rebanhos. Hoje, a ampliação dessas áreas é uma realidade no
Alto Oeste Potiguar.

Com 2.400m2 de palma consorciada com
moringa e leucena, Otávio Felipe, do Sítio
Arapuá, em São Francisco do Oeste-RN,
alimenta um rebanho de 14 bovinos por
um período de 60 dias. Reduziu seus
custos com ração em 50% no período.
Otávio faz o corte da palma uma vez ao
ano e 5 cortes de moringa e leucena.

José de Anchieta, da Comunidade do
Perímetro, em Pau dos Ferros-RN, plantou
250 raquetes de palma em 2019. No início
de 2020, ampliou para 1.000 raquetes e fez
o consórcio com a moringa e a leucena. Em
2021, está alimentando um rebanho bovino
de 6 animais. Há uma estimativa de
produção anual de 9 ton de palma e 1 ton
de moringa e leucena, o suficiente para
alimentar seu rebanho por 120 dias.
Carita Cristina Saturnino Moreira, do Sítio
Baixio, em Alexandria-RN, relata que com
a palma a família tem uma segurança
maior, tem a certeza que quando chega o
fim do ano tem alimento para o pequeno
rebanho bovino. Em uma área de 253m2
de palma a família tem disponível
anualmente 5,4 ton de forragem.
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Izabel Iris Rocha, no Sítio Angicos,
município de José da Penha-RN relata
que
com
o
projeto
“Semeando
Esperança” ela e a família têm
alimentado bovinos, caprinos, ovinos e
até galinhas, com palma e moringa.
A metodologia adotada pelo Seapac para
implantar
o
projeto
Semeando
Esperança no Alto Oeste Potiguar,
valoriza o saber e a experiência de cada
uma das famílias atendidas, interagindo
com o saber científico, construindo uma
relação pautada no respeito à pessoa
humana e na construção de novos
conhecimentos de forma criativa.

A experiência vivida pelo Seapac, juntamente com as 220 famílias
beneficiárias, possibilita uma ampla reflexão sobre a pecuária no
semiárido. A sustentabilidade da pecuária está na possibilidade do
acesso à água e a produção de forragem para o rebanho. Nesse
sentido, o Seapac vem construindo alternativas viáveis e sustentáveis
como a implantação de sistemas de reuso para reaproveitar águas
residuárias e produzir forragem diversificada para os rebanhos.
O uso consciente e racional da água na agricultura deve ser um
princípio fundamental para a preservação da nossa “casa comum”. Os
sistemas de reuso de água reorganizam o meio ambiente com a
eliminação dos esgotos a céu aberto, gerando saúde para a família por
meio desse saneamento da unidade familiar.
No semiárido, o acesso à água é escasso e muitas vezes concentrado
nas mãos de poucos e a maioria dos agricultores familiares tem
grandes limitações para produzir forragem devido à falta de água para
produzir. Entretanto, as águas residuárias são um “rio perene”, se
tornando assim uma fonte hídrica em potencial para a produção de
forragem.

28

A produção de forragem no semiárido deve ter o foco na
convivência, observando espécies forrageiras adaptadas e que
tenham potencial para ser “plantas companheiras”, contudo, é
fundamental que os cultivos sejam em forma de consórcio,
melhorando o meio ambiente com a criação de um
microclima, ajudando na reciclagem de nutrientes e
produzindo um composto alimentar para atender às
necessidades nutricionais da bovinocultura de leite.
Optou-se pelo cultivo da palma forrageira Orelha de Elefante
por esta espécie apresentar características interessantes para
a região semiárida, como rusticidade, alta produtividade,
resistência à cochonilha do carmim e por ser um volumoso
rico em energia. A moringa e a leucena foram escolhidas por
também serem resistentes, apresentando rusticidade,
resiliência, e, de forma especial, por renderem um bom
concentrado com altos teores de proteína.
O consórcio de palma, moringa e leucena, apresenta grandes
vantagens, observa-se que são plantas companheiras, pois
exploram o solo e o ar em extratos diferentes, uma
contribuindo com o desenvolvimento da outra. Constatou-se
ser necessário o manejo de corte da moringa e da leucena a
cada 60 ou no máximo 90 dias, deixando entrar luz suficiente
para o desenvolvimento da palma. Com os cortes periódicos a
família tem forragem o ano todo e não só uma vez ao ano,
como acontece com o monocultivo de palma.
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a)Análise de Rendimento das
Unidades Demonstrativas
Em uma área de 800m², o cultivo adensado de 2.500 raquetes de
palma Orelha de Elefante, somado ao plantio consorciado de 375
plantas de moringa e leucena, possibilitou a produção média de
14.722kg de forragem em 12 meses de cultivo. Levando-se em
consideração que uma matriz bovina leiteira pesa em média 350kg
de peso vivo, seu consumo diário do composto alimentar produzido
pelo consórcio é de 30 kg.
É possível afirmar que o rendimento dessa área de produção, ainda
no primeiro ano, produziu alimento suficiente para 5 matrizes
bovinas durante 98 dias (Tabela 1).Para o segundo ano de produção,
a estimativa é de 24.624kg de forragem produzida pelo consórcio,
suficiente para alimentar 5 matrizes bovina por um período de 164
dias (Tabela 2).
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Analisando esses rendimentos e refletindo o tamanho da produção
com um reaproveitamento médio de apenas 450 litros de água por
dia, nos faz afirmar que o projeto "Semeando Esperança no Alto
Oeste Potiguar" apresenta uma tecnologia de alta viabilidade
econômica e ambiental para o semiárido potiguar. Os resultados
são animadores e têm feito grande diferença na vida de homens e
mulheres no campo. Já identificamos que 21,88% das famílias
atendidas ampliaram suas áreas, ainda no primeiro ano.

b) Custos de Produção
O custo para a implantação de um sistema de reuso é de R$ 6.827,60
(seis mil oitocentos e vinte e sete reais e sessenta centavos). Esse
valor inclui o sistema de irrigação por gotejamento para uma área de
800m², plantio de 2.500 raquetes de palma adensada, preparo e
plantio de 375 mudas de moringa e leucena e, ainda, todos os custos
com adubação orgânica e mão de obra durante 1 ano, conforme
Tabela 3. Já os custos nos anos subsequentes é de R$ 1.194,60 (um
mil cento e noventa e quatro reais e sessenta centavos), conforme
Tabela 4. Estão incluídos, nesses custos, os valores correspondentes
ao consumo de energia e, de forma específica, nos anos após o
investimento, a depreciação da bomba periférica e dos materiais de
irrigação. Esses valores estão atualizados com referência a outubro
de 2021.
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A partir dos dados levantados junto às Unidades Demonstrativas –
UDs, o custo para se produzir 1Kg de forragem do composto
alimentar (palma + moringa + leucena) é de R$ 0,46 (quarenta e seis
centavos), considerando o investimento inicial e todos os custos
apresentados nas Tabelas 3 e 4.
Nos anos seguintes ao ano do investimento inicial, o valor para se
produzir 1kg do composto alimentar (palma + moringa + leucena) é
ainda menor, chegando a R$ 0,05 (cinco centavos). Esses valores são
bastante baixos quando comparados aos preços de 1kg de milho de
acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, em
outubro de 2021, o qual estava custando R$ 1,61 (um real e sessenta e
um centavos). Definitivamente, o custo de produção de 1kg do
composto palma + moringa + leucena apresenta uma grande
viabilidade para o semiárido, principalmente considerando o baixo
consumo de água necessária a essa produção.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os sistemas de reuso de água implementados pelo Seapac, no âmbito
do projeto “Semeando Esperança no Alto Oeste Potiguar”, com o apoio
do Banco do Nordeste, através do Prodeter, com recursos do Fundeci,
trouxeram luz e esperança para os camponeses do Alto Oeste. Esta
tecnologia social de convivência com o semiárido, aliada ao cultivo
consorciado de forrageiras com base na agroecologia, permitiu o
fortalecimento de uma das atividades econômicas mais importantes da
região que é a Bovinocultura de Leite. Com esse sistema de reuso,
usando o decanto digestor, é possível a reutilização média de 450 litros
de água por dia, o suficiente para irrigar uma área de 800m² fazendo a
irrigação por gotejamento.
Os sistemas de reuso ainda eliminam esgotos a céu aberto nas áreas
rurais, principal fonte de contaminação dos pequenos animais como
aves e suínos, melhorando a saúde dos animais, do meio ambiente e,
essencialmente, a saúde de toda a família beneficiária. Durante a
execução do projeto, essa tecnologia social de reuso de água, bem
como seus benefícios, foi apresentada a gestores públicos municipais e
estaduais para que se inspirem e coloquem em suas agendas e
orçamentos a implantação de sistemas de reuso de água em seus
municípios, como forma de fazer o saneamento básico individual das
unidades familiares isoladas e, ao mesmo tempo, fortalecer a agricultura
local. De fato, alguns municípios se comprometeram com essa
realização e a expectativa é que a implementação de sistemas de reuso
de água se torne política pública de convivência com o semiárido no
estado do Rio Grande do Norte e em todo o semiárido brasileiro.
A palma forrageira, consorciada com a moringa e a leucena,
apresentam grande potencial para alimentar os rebanhos bovinos
durante os períodos de seca e no verão, disponibilizando um composto
alimentar volumoso e concentrado, rico em energia, fibra, minerais e
proteína, ou seja, é o que os camponeses necessitam para suprir a
necessidade dos rebanhos e diminuir e/ou eliminar a compra de outras
forragens a terceiros, gerando soberania, economia e renda para as
famílias.
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Os agricultores familiares que estão no semiárido potiguar, resilientes,
podem conviver dignamente com o semiárido, desde que lhes sejam
ofertadas as condições necessárias para isso, como a implementação
de tecnologias sociais e o acompanhamento técnico-pedagógico. A
soma de esforços de um conjunto de parceiros como o Seapac, famílias
agricultoras, Banco do Nordeste, EMPARN, EMATER, Secretarias
Municipais de Agricultura, Conselhos Municipais e Sindicatos Rurais foi
fundamental para alcançarmos a transformação que desejamos nesta
região. Destaca-se, ainda, o potencial de sustentabilidade do projeto
“Semeando Esperança”, pois sua experiência foi construída de mão em
mão, de agricultor para agricultor, e se consolida a cada dia quando os
agricultores familiares conseguem ter mais autonomia, melhorando
sua renda e sua qualidade de vida.
Para o desenvolvimento de uma região é preciso um conjunto de
ações, projetos, programas e políticas públicas voltadas para a
valorização do ser humano. Hoje, a região do Alto Oeste Potiguar tem
hoje um grupo consolidado de semeadores e semeadoras de
esperança que sabem o seu valor e buscam a valorização do seu
trabalho e de suas comunidades. A esperança se faz presente entre os
homens, mulheres e jovens do campo, de que é possível viver e
conviver com o semiárido com dignidade e com igualdade de
oportunidades para todos e todas.
É possível afirmar que o projeto “Semeando Esperança no Alto Oeste
Potiguar” deixa de ser somente um projeto e passa a ser uma ação
concreta viável, testada pelos camponeses, geradora de resultados
positivos e focada no desenvolvimento e na convivência com o
semiárido brasileiro.
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O Seapac, em parceria com famílias agricultoras – homens,
mulheres e jovens do campo, diversas organizações sociais,
lideranças e gestores locais, vem semeando a esperança de um
semiárido vivo, forte, com mais dignidade, igualdade e
oportunidade. Cuidamos juntos da nossa casa comum!

