
A cana de açúcar fez uma longa viagem desde a Ásia da mão dos árabes até ao Mediterrâneo, depois para as
Canárias, para finalmente coroarse rainha no trópico e ser destinada ao mercado mundial, com seus deliciosos
lucros desfrutados pelas oligarquias locais e mercadores europeus, foi colega inseparável da escravidão; fruto
amargo que inspirou ao poeta cubano Agustín Acosta. As plantações extensivas estenderamse por Cuba, a
devastação de bosques e o processo de coleta mediante a queima da cana para a tornar mais “eficiente” foi
reduzindo a fertilidade dos solos.
Sulcando: o exemplo da Central Carlos Baliño
Em 1998, O Engenho (central açucareira) Carlos Baliño, que agrupa diversas cooperativas no município de Sto.
Domingo (UBPC e CPA), com a assessoria da Associação de Técnicos Açucareiros de Cuba (ATAC), decide pôr
em marcha, no norte da província cubana de Villa Clara, o primeiro centro em Cuba de produção de açúcar
orgânico, iniciando assim a sua reconversão produtiva integral que incluiu como primeira medida a preparação
do solo (fertilizantes naturais, esterco, cachaça, composto e adubos orgânicos, húmus de minhoca e
biofertilizantes). No plantio e no cuidado da cana só se utilizam procedimentos biológicos e o uso de técnicas
como a rotação e a diversidade de cultivos. Os Centros Reprodutores de Entomófagos e Entomopatógenos
CREE para o controle biológico de pragas, onde se reproduzem agentes bio controladores para conter as
doenças da cana, são outros protagonistas desta nova fase para o cultivo orgânico.
Produção em curso
No ano 2000/2001 pôdese levar a cabo a primeira colheita de açúcar orgânico de Cuba com uma colheita de
4.000 toneladas. Conforme os cooperativistas, a Central Carlos Baliño, nos dias de hoje tem a capacidade de
produzir 10.000 toneladas anuais e conta com 5.000 hectares de certificação de cana orgânica.



Matéria Prima e Apresentação
É importante destacar que o açúcar orgânico não é um tipo de açúcar em si, fazendo referência aos cuidados e
práticas que se devem cumprir conforme as normas de produção orgânica durante o cultivo da cana de açúcar e
em todo o processo industrial.
Obtémse assim, um açúcar orgânico de excelente qualidade para o consumo humano, seja de forma direta ou
como ingrediente de produtos alimentares. O nosso açúcar é ideal para a indústria alimentar ecológica;
bolachas, chocolates, iogurtes e sobremesas.
O resultado é um açúcar cristalizado não refinado de uma cor branca acinzentada, que se obtém mediante a
aplicação, entre outros, de um método de “dupla semente”, no qual se dissolve o açúcar conseguido e se volta a
cristalizar num processo de purificação. Ao não se recorrer a químicos como enxofre ou ácido fosfórico no
processo de refinação do produto, conservamse melhor os nutrientes naturais do açúcar.
O açúcar de beterraba
A maioria do açúcar que se consome na Europa, procede da beterraba. Não existe produção orgânica de
beterraba. No processo de extração do açúcar da beterraba é necessária a utilização de grandes quantidades de
água, diferentemente do que sucede com o açúcar da cana.
Outra grande diferença com a produção de açúcar a partir da cana é a contribuição energética, já que quando se
moi a cana fica o bagaço como subproduto que, uma vez queimado, produz a energia necessária para todo o
processo e inclusive contribui com energia elétrica para a rede nacional de Cuba. No caso da beterraba, esta
opção não existe e consome grandes quantidades de energia fóssil, tanto à hora da sua dissolução em água,
dado que esta deve estar a 70º, como no processo de evaporação do xarope.
Para a transformação de uma tonelada de beterraba em açúcar branco requeremse aproximadamente de 300 a
400 kg de vapor e de 35 a 40 kW/h de energia elétrica. Cada fábrica tem de se equipar com plantas geradoras
de vapor e de energia elétrica. Como fontes primárias de energia utilizamse derivados do petróleo (fuel), gás e
carvão. A purificação dos gases de escape é necessária.
Rompendo o bloqueio com solidariedade
A compra de produtos cubanos é uma forma solidária e simples de romper o bloqueio que os Estados Unidos
mantêm contra Cuba. Os rendimentos da venda do açúcar orgânico de Cuba que realizam SODePAZ, ESPANICA
e as organizações da Rede Espaço por um Comércio Justo permitem a sustentabilidade das cooperativas da
zona e garantem a soberania alimentar da província. Uma parte do preço que se paga destinase a financiar
projetos de desenvolvimento em quatro cooperativas do município. A Central Carlos Baliño também trabalha de
forma experimental em projetos ecológicos de diversificação como é a produção de frutas desidratadas e
orgânicas, única no seu gênero no centro do país.



Mojito 100% cubano
”Digamos que você deita meia colherada de açúcar num copo, o suco de meio limão e o dilui bem com um
pouquinho de água com gás. Acrescenta folhas de hortelã e esmaga o talo sem danificar a planta até que solte o
suco. Agrega cubos de gelo e 10 cm cúbicos de rum branco; depois enche o copo com água com gás e mexe,
enfeitando com outra hortelã. Aí estará o típico Mojito, com o sabor e o calor do cubano”. "Biografia do rum. O
filho alegre da cana de açúcar".
Fernando G. Campoamor

Nicarágua
O café que distribui Espanica com uma torrefação sua
ve para tratar com delicadeza um café desta qualida
de. Um moído intermédio permite o seu uso em todo o
tipo de cafeteiras, e o sistema de abertura fácil permi
te uma abertura mais simples do pacote.
O café é produzido pela Federação de Cooperativas

para o Desenvolvi
mento, FECODESA,
uma cooperativa de
terceiro nível com
posta por treze
Uniões e Centrais de
cooperativas, que in
tegram 116 coopera
tivas de base que
agrupam 4,879 só
cios e sócias, dos
quais 50.8% são
mulheres e 49.2%
são homens.

Cuba
O café de Cuba distribuído pela SODePAZ com a Xarxa
de Consum Solidari, é da variedade arábica, a espécie
cultivada de maior qualidade e que se distingue pela
maciez, aroma e menor concentração de cafeína. O
Cuba Café provém das melhores plantações da Sierra
Maestra, montanhas onde se obtém um café superior
de fama mundial. O
grão verde é impor
tado e depois tostado
e empacotado em
Barcelona. A maior
produção do café de
cuba provém das
cooperativas da ANAP
 Associação Nacional
de Agricultores Pe
quenos ou das UBPC,
cooperativas que
ocupam terras esta
tais em usufruto.

O açúcar orgânico de cana de Cuba, colega ideal dos cafés de comércio justo



A produção convencional de Cana de Açúcar no
mundo
No Brasil, o maior produtor do mundo, paga uns 200€

por mês aos trabalhadores manuais, que cortam cana

à força de uma catana suportando temperaturas de

35 graus em extenuantes jornadas.

Na Tailândia, segundo exportador de açúcar, as

condições não são muito diferentes, os salários

pagam-se a por tarefa e oscilam entre 2,5 a 7,5 € por

dia. Na América Central, conforme um estudo

recente, um trabalhador da cana caminha uma média

de 8 quilômetros por dia repetindo o gesto do corte

até à exaustão, propensos a desenvolver doenças

renais e respiratórias pela dureza do trabalho e a

exposição aos químicos e queimas tóxicas. Nos 130

países que produzem açúcar no mundo, repetem-se

as condições que implicam devastadoras

consequências ambientais, desflorestamento e uso

de pesticidas. Só no Brasil se destinam aos canaviais

13% do total dos pesticidas do país.

Atualmente, a forte demanda de cana de açúcar para

produzir agrocombustíveis está a competir em terras

e em recursos que afetam a produção de alimentos;

os grandes latifúndios que empregam escassa mão

de obra estão a provocar em muitos países o êxodo

de milhares de famílias camponesas.

Pedidos: Mó de Vida Coop - modevida@modevida.com
CIDAC - loja@cidac.pt

Ecos do sul - ecosdosul@net.novis.pt

Não há maneira menos daninhas, ambiental e
socialmente responsáveis de produzir açúcar?
O açúcar orgânico de cana em Cuba?
SODePAZ e ESPANICA iniciam a comercialização na

Europa do açúcar de cana orgânica de Cuba. A sua

produção realiza-se na Central Carlos Baliño de

Santo Domingo (Villa Clara).

Apresenta-se inicialmente em embalagens de meio

quilo e em sacos de 25 quilos.




