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A Região do Vale do Caí no Sul do Brasil foi coloni-
zada por imigrantes Alemães no início do século 
XIX. A pequena propriedade é a regra na região, 
onde 70% das propriedades têm menos de 10 ha. 

A principal produção agrícola e econômica é a Citricultura, no-
tadamente a citricultura de mesa. Estima-se que a área plan-
tada esteja na ordem de 20.000 ha. Dentro deste contexto, surge 
a ECOCITRUS, uma Cooperativa dos Citricultores Ecológicos do 
Vale do Caí, fundada em 1994 por 15 agricultores familiares. 

A cooperativa tem como  proposta o desenvolvimento lo-
cal a partir de uma agricultura ecológica e de mudanças das 
relações sociais. Somos hoje 43 famílias cooperadas e aproxi-
madamente 150 famílias em parceria no uso de biofertilizantes 
e composto produzido em nossa usina de compostagem, 
produção de citros ecológico, agroindustrialização, comerciali-
zação e geração de credibilidade através da Rede Ecovida de A-
groecologia. Nosso trabalho está distribuído em pelo menos 
sete municípios do Vale onde a média dos pomares são de 
08 ha por família e já temos aproximadamente 350 ha totalmente 
ecológicos. Da nossa área de produção de citros, 40% são de 
bergamota Montenegrina,  variedade originária de nossa região.

BERGAMOTA MONTENEGRINA
Stéfano Ilha Dissiuta

Focar e melhorar a e! ciência das atividades desenvolvi-
das pela Cooperativa ao longo da cadeia produtiva dos citrus; 

Quali! car e potencializar a capacidade de replicabilidade 
do conhecimento acumulado com sua experiência de formação 
em agroecologia, geração energética, educação ambiental, 
organização social, e, mais recentemente, em permacultura 
e outros tantos temas de vanguarda na qual está inserida. 

Ao ! nal de 2005, a criação do Instituto Morro da Cutia de 
Agroecologia (IMCA), com a personalidade jurídica da an-
tiga Associação Ecocitrus, hoje cooperativa. Inicialmente, o 
núcleo das atividades do IMCA são a prestação de servicos 
técnicos á Cooperativa, a execução de projeto de formação 
em permacultura com a AVINA (ONG Suíça) e de pesquisa e 
formação em biocombustível com o MDA, bem como outras 
atividades especí! cas de formação em agroecologia, co-
mercialização de produtos ecológicos, compostagem, 
educação ambiental, assistência técnica especializada, etc.

Com todas estas ações desenvolvidas na região e 
atualmente com a bergamota montenegrina fazendo 
parte da Arca do Gosto do Slow Food, acreditamos que o 
grande desa! o é preservar, resgatar e perpetuar a tradição 
do cultivo, gosto e cultura da Bergamota Montenegrina.Ba
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Em 2005, com o crescimento 
em escopo e escala das ativi-

dades da Ecocitrus prova 
disso, o recebimento 
do Prêmio Ford Am-

biental 2005, se constatou participativa-
mente, a necessidade de uma reestruturação 
na sua forma de organização com o intuito de: 
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FORTALEZA DO UMBU
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FRUTA SÃ - EMPRESA DOS TIMBIRAS
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CULINÁRIA DA TERRA
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