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O Banco Comunitário de Sementes de Adubos Verdes tem como principal objetivo propiciar a grupos de 

agricultores familiares envolvidos em sistemas orgânicos de produção agropecuária ou em processos de 

transição agroecológica uma maior autonomia em relação à utilização de insumos externos, como 

fertilizantes nitrogenados sintéticos. Busca-se, através dele, promover a segurança alimentar e também 

fortalecer os laços de cooperativismo entre agricultores de uma mesma região, com a implantação de 

dinâmicas de troca e conservação de sementes de Adubos Verdes. Como objetivo principal dessa 

pesquisa, procuramos verificar como as ações desenvolvidas pelo programa e pelos envolvidos no 

mesmo têm funcionado como ponte para formação do capital social e fortalecimento das relações entre 

os agricultores nesse sistema de armazenamento e troca. Através de questionários semiestruturados, 

foram entrevistados 20 profissionais, entre extensionistas e profissionais de associações e cooperativas 

de um total de 44 que foram capacitados, para atuarem como técnicos e facilitadores do programa in 

loco. Os dados coletados pela pesquisa mostram que a participação local dos agricultores foi 

intensificada na maioria das comunidades avaliadas no Estado. A pesquisa mostrou que a participação 

social e o diálogo foram intensificados na maioria das comunidades e/ou associações de agricultores 

atendidas por eles. Verificou-se ser o Programa uma oportunidade de unir grupos para discussão de 

problemas, pensando soluções, agindo em mutirões e favorecendo o fortalecimento do Sistema 

Participativo de Garantia (SPG), visando qualidade e rastreabilidade dos produtos orgânicos. Constatou-

se que o programa apresenta, na visão dos entrevistados, potencial para intensificar os laços de 

confiança e solidariedade, pontos importantes que denotam a presença de capital social. 
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