
  

 

 

 

Jorge Luiz Schirmer de Mattos 

Ana Maria Dubeux Gervais 

Construindo resistências, diálogos de saberes e interdisciplinaridade 

Agroecologia e Territórios do Semiárido 

I Seminário de Agroecologia e Desenvolvimento Territorial - I SEADET 

19 a 21 de dezembro de 2019 



 

 

Jorge Luiz Schirmer de Mattos 
Ana Maria Dubeux Gervais 

(Organizadores) 
 
 
 
 
 

I SEMINÁRIO DE AGROECOLOGIA E 

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

- I SEADET - 
 
 

19 a 21 de dezembro de 2019 
 
 
 
 

Agroecologia e Territórios do Semiárido 

Construindo resistências, diálogos de saberes e interdisciplinaridade 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Recife - PE 
2019  



 

 

Capa: Diana Maria Alexandrino Pinheiro 
Diagramação: Ivo Thadeu Lira Mendonça 
 
Seminário semestral de conhecimentos interdisciplinares. 
 
 
 
 
Qualquer parte desta publicação pode ser reproduzida, desde que citada a fonte. 
 
As opiniões externadas nesta obra são de responsabilidade exclusiva dos seus autores. 
 
 
 
 
Impresso no Brasil  
Printed in Brazil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
                          Sistema Integrado de Bibliotecas da UFRPE 
                                 Biblioteca Central, Recife-PE, Brasil 

 
 
S471a       Seminário de Agroecologia e Desenvolvimento Territorial (1 : 2019 :  
                            Recife, PE) – 1 SEADET - 

       Agroecologia  e territórios do semiárido: construindo resistências, 
diálogos de saberes e interdisciplinaridade : anais [do] 1. Seminário de 
Agroecologia e Desenvolvimento Territorial, 19 a 21 de dezembro de 
2019, Recife, PE / Jorge Luiz Schirmer de Mattos, Ana Maria Dubeux 
Gervais (organizadores). – Recife : EDUFRPE, 2019. 
       57 p.   
     

                         ISSN 2763-5503 
                         E-book: PDF 
                         Inclui referências.        
 
                        1. Ecologia agrícola 2. Política pública 3. Agricultura familiar  
                 4. Camponeses 5. Regiões áridas 6. Diálogos 7. Abordagem  
                 interdisciplinar do conhecimento 8. Desenvolvimento sustentável   
                 9. Identidade de gênero I. Mattos, Jorge Luiz Schirmer de, org.  
                 II. Gervais, Ana Maria Dubeux, org. III. Título 
                
                                                                                                  CDD  630.2745 
 

  



 

 

Realização: 

           
 
 
Expediente: 

Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial (PPGADT) 
Associação Ampla de Instituições de Ensino Superior (IES) – Universidade Federal do Vale 

do São Francisco (Univasf), Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e 
Universidade do Estado da Bahia (UNEB) 

 
Márcia Bento Moreira 

Coordenadora Geral – UNIVASF 

Helder Ribeiro Freitas 
Vice Coordenador Geral – UNIVASF 

 
Jorge Luiz Schirmer de Mattos 

Coordenador Local – UFRPE 

Ana Maria Dubeux Gervais 
Vice coordenadora Local – UFRPE 

 
Jairton Fraga Araújo 

Coordenador Local – UNEB 

Ana Rosa Peixoto 
Vice coordenadora Local – UNEB 

 
 

Jorge Luiz Schirmer de Mattos 
Ana Maria Dubeux Gervais 

(Organizadores) 
 
 

Comissão institucional: 
Ana Maria Dubeux Gervais 

Angelo Giuseppe Chaves Alves 
Francisco Roberto Caporal 

Jorge Luiz Schirmer de Mattos 
José Nunes da Silva 

Julia Figueredo Benzaquen 
Luiz Cláudio Mattos 
Moacyr Cunha Filho 

Óscar Emerson Zúñiga Mosquera 
Tarcisio Augusto Alves da Silva 
Walter Santos Evangelista Júnior 

 
 
 

Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial (PPGADT) 
End.: Departamento de Educação, R. Dom Manuel de Medeiros, S/N, Dois Irmãos, CEP: 
52171-900 – Recife/PE | Fone: (81) 3320-6587 

  



 

 

Comissão organizadora: 
Alessandra Quirino Bertoso dos Santos Jardim 

Ana Luiza da Silva 
Ariandeny Silva de Souza Furtado 

Bianca Coelho Moura 
Deiziane Lima Cavalcante 

Diana Maria Alexandrino Pinheiro 
Fátima Cristina Cunha Maia Silva 
Gáudia Maria Costa Leite Pereira 

Gilmar Correia Dias 
Gislei Siqueira Knierim 

Ivo Thadeu Lira Mendonça 
José Ubiratan Rezende Santana 

Juciany Medeiros Araújo 
Jurandy Gomes de Aquino 
Luiz Alberto Pinto Gondim 

Paula Vanessa Mesquita Queiroz 
Paulo José de Santana 

Paulo Rogério Adamatti Mansan 
Telma Lúcia de Araújo Silva 

Wivianne Fonseca da Silva Almeida 
 
 
 

Coordenação de Grupos de Trabalho: 
Gáudia Maria Costa Leite Pereira 

Juciany Medeiros Araújo 
Paula Vanessa Mesquita Queiroz 

Wivianne Fonseca da Silva Almeida 

Comissão científica: 
Fátima Cristina Cunha Maia Silva 

Ivo Thadeu Lira Mendonça 
Juciany Medeiros Araújo 

Jurandy Gomes de Aquino 
Luiz Alberto Pinto Gondim 

  
  
  

Comissão administrativa: 
Alessandra Quirino B. dos Santos Jardim 

Ana Luiza da Silva 
Deiziane Lima Cavalcante 

Gáudia Maria Costa Leite Pereira 
Telma Lúcia de Araújo Silva 

Comissão de relatoria: 
Gilmar Correia Dias 

Gislei Siqueira Knierim 
José Ubiratan Rezende Santana 

Paulo José de Santana 
Paulo Rogério Adamatti Mansan 

 

 



 

 

Sumário 

 

Sumário .................................................................................................................................................. 6 

Apresentação ......................................................................................................................................... 8 

Conferência Magna ............................................................................................................................ 10 

Agroecologia e territórios do semiárido: construindo resistências, diálogos de saberes e 

interdisciplinaridade ................................................................................................................... 11 

Agroecologia e Desenvolvimento Territorial ................................................................................. 19 

A importância das políticas públicas na implementação agroecologia e do desenvolvimento 

sustentável .................................................................................................................................... 20 

Agroecologia e Desenvolvimento Territorial – Propagando conhecimento: Agroecologia 

como construção de um novo conceito social em escolas urbanas. ..................................... 21 

Análise da eficiência energética da cana-de-açúcar em Pernambuco: um estudo a partir do 

enfoque teórico-metodológico do metabolismo social agrário ............................................. 22 

Conservação das matas ciliares no semiárido, estudo da percepção de políticas públicas .. 23 

Contribuição do SERTA para a Construção do Plano Estadual de Agroecologia e Produção 

Orgânica em Pernambuco .......................................................................................................... 25 

Efeitos do excesso de carbono atmosférico sobre os oceanos ................................................... 26 

Gestão comunitária a partir de técnica de compostagem .......................................................... 27 

O conhecimento que vem dos assentamentos: as primeiras publicações do curso 

bacharelado em agroecologia para assentados da reforma agrária e quilombolas no estado 

de Alagoas .................................................................................................................................... 28 

Vivências no Semiárido ..................................................................................................................... 29 

Agroecologia e sua construção epistemológica nas comunidades tradicionais ..................... 30 

Conceitos inovadores: Boas práticas de conservação de abelhas nativas desenvolvidos no 

meliponário JANDERMM em Jardim do Seridó/RN ............................................................ 31 

O papel da Feira Agroecológica de Serra Talhada no fortalecimento da família camponesa 

no Sertão do Pajeú-PE ................................................................................................................. 32 

Olho d’água das onças: uma proposta de educação ambiental no Seridó paraibano ........... 33 

Políticas públicas de prevenção do êxodo rural no semiárido ................................................. 35 

Processo de transição agroecológica no sertão pernambucano ................................................ 37 

Tecnologias sociais como alternativa para garantia da segurança hídrica no semiárido ..... 38 

Gênero e Geração ............................................................................................................................... 40 

A questão de gênero nos estabelecimentos agropecuários no semiárido ............................... 41 



 

 

Aroeiras Rede de Saúde: mulheres na promoção e construção da Saúde no campo e na 

cidade em diálogos de saberes populares e acadêmicos........................................................ 43 

Cozinhando Resistência: grupo de mulheres e geração de renda do quilombola Sítio Estrela

 ........................................................................................................................................................ 45 

Empoderamento feminino na agroecologia ................................................................................ 46 

Quem disse que homem não chora? Intervenção dos residentes em saúde da família com 

ênfase em saúde da população do campo na campanha do novembro azul. ..................... 47 

Saúde e Agroecologia ........................................................................................................................ 48 

Ancestralidade e inovações no cultivo, beneficiamento e comercialização de plantas 

medicinais sob princípios da Agroecologia no município de Cruzeta-RN ......................... 49 

Estratégias de segurança alimentar na fruticultura irrigada no Perímetro Irrigado do Moxotó 

- PIMOX, Imibimrim - PE ........................................................................................................... 51 

Feira da “Agricultura Familiar de Base Ecológica” nas Instituições Federais de Ensino 

Superior do Estado de Goiás: uma experiência exitosa ......................................................... 52 

Identificação dos ambientes de comercialização de alimentos consumidos em um território 

da atenção básica em saúde na cidade do Recife .................................................................... 54 

Implantação de uma horta medicinal comunitária como atividade de promoção da 

saúde.............................................................................................................................................. 55 

Práticas agroecológicas na produção de alimentos saudáveis no Sítio Umari II em Cruzeta-

RN .................................................................................................................................................. 56 

Uso de insetos no controle biológico de pragas agrícolas e aplicação em sistemas 

agroecológicos: Uma breve revisão ........................................................................................... 58 

 



1º Seminário de Agroecologia e Desenvolvimento Territorial - 2019 
Agroecologia e territórios do semiárido: construindo resistências, diálogos de saberes e interdisciplinaridade 

8 

 

Apresentação 

Ana Maria Dubeux Gervais 
Jorge Luiz Schirmer de Mattos 

A construção do conhecimento agroecológico pressupõe o diálogo de saberes e as práticas 

interdisciplinares. O Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento 

Territorial – PPGADT tem buscado construir uma estratégia pedagógica que dê sustentação a 

uma prática que atende a este pressuposto. Essa perspectiva está refletida de alguma maneira 

na organização pedagógica que temos buscado vivenciar no programa. 

A organização modular permite momentos de reflexão teórica alternados com imersões na 

realidade e reflexão em articulação com os exercícios profissionais dos estudantes. Esta 

estrutura, organizada em 4 módulos ao longo do semestre e um quinto módulo que visa 

apresentar para a comunidade acadêmica o processo vivenciado no semestre e provocar um 

debate público acerca das temáticas das disciplinas do semestre a partir de um olhar 

interdisciplinar. 

O semiárido é o bioma a partir do qual temos buscado fazer as reflexões centrais no programa 

buscando melhor compreender as relações entre agroecologia, desenvolvimento e território. 

Compreender e refletir acerca do fenômeno da seca é tarefa central, sobretudo no sentido de 

perceber as estratégias de desenvolvimento para este território que sai de processos de 

combate à seca nos anos 50 para processos de convivência com o semiárido nos anos 80.   

A ocupação do Nordeste brasileiro pelos europeus, implantou um modelo produtivo calcado 

na extensão de terras, monocultura e trabalho escravo, incompatível com um território tropical 

e semiárido que, embora rico na sua biodiversidade, possui biomas frágeis que requerem uso 

adequado às suas características, exigindo estudos aprofundados e pesquisas específicas, 

capazes de desvendar suas potencialidades econômicas a partir de condições edafoclimáticas. 

De acordo com Caporal e Costabeber (2002), a Agroecologia proporciona as bases científicas e 

metodológicas para a promoção de estilos de agriculturas sustentáveis, tendo como um de 

seus eixos centrais a necessidade de produção de alimentos em quantidades adequadas e de 

elevada qualidade biológica para toda a sociedade. E como informa Altieri (1998), a produção 

sustentável em um agroecossistema advém, por exemplo: “do equilíbrio entre plantas, solos, 

luz solar, nutrientes, umidade e outros organismos coexistentes. O agroecossistema é 

produtivo e saudável quando essas condições de crescimento ricos e equilibrados prevalecem, 

e quando as plantas permanecem resilientes de modo a tolerar estresses e adversidades” 

(ALTIEIRI, 1998, p. 18). Tais aspectos adquirem maior importância em situações recentes em 

que a perda de biodiversidade, o uso insustentável da água e contaminação dos solos e da 

água são problemas, cujos desdobramentos tem comprometido a capacidade contínua dos 

recursos naturais apoiarem a agricultura. 

Estes problemas se agravam com os fenômenos ligados às mudanças climáticas, que se 

traduzem em eventos meteorológicos mais frequentes e extremos, tais como secas, inundações 
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e precipitações pluviométricas menos previsíveis, o que interfere na capacidade de 

determinadas regiões e comunidades de produzirem e se alimentarem (ALTIERI, 2012). A 

mudança nas temperaturas médias está ameaçando a capacidade de regiões inteiras, 

particularmente as que sobrevivem da agricultura de sequeiro (DOMINGUES; MAGALHÃES; 

RUIZ, 2011). Menos água doce já está disponível para a produção agrícola e o aumento no 

nível do mar já tem provocado a salinização da água em determinadas áreas costeiras, 

comprometendo as fontes de água para consumo humano e animal e para a agricultura 

(MARENGO, 2008). 

Ao lado dos aspectos mais naturais, é importante salientar os saberes milenares das famílias 

agricultoras que vivem na região, pois conseguem conviver com o bioma a partir de saberes 

milenares transmitidos de geração em geração. Como articular os saberes científicos que a 

universidade produz com tais saberes populares, numa lógica de entrelaçamento a partir da 

ótica da agroecologia? Este tem sido o nosso desafio no PPGADT. As resistências ao modelo 

hegemônico e excludente de desenvolvimento do capitalismo se constroem a partir destas 

práticas de diálogos de saberes a partir das quais se fortalece o paradigma de convivência com 

o semiárido a partir da agroecologia. 

Neste sentido, propomos a realização de um seminário de culminância do primeiro semestre 

do PPGADT, na perspectiva de dar visibilidade aos debates vivenciados nas diferentes 

disciplinas, mas sobretudo que resultam dos olhares cruzados da interdisciplinaridade, mote 

principal do nosso programa. 

 

Referências 

ALTIERI, M. A. Agroecologia: a dinâmica produtiva da agricultura sustentável. Porto Alegre: 

UFRG. 1998. 

ALTIERI, M. A. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. 3a Edição. 

São Paulo: Editora Expressão Popular AS-PTA. 2012. 

CAPORAL, F. R.; COSTABEBER, J. A. Análise multidimensional da sustentabilidade: uma 

proposta metodológica a partir da Agroecologia. Agroecologia e Desenvolvimento Rural 

Sustentável, v.3, n.3, p.70-85, jul./set. 2002. 

DOMINGUES, E. P.; MAGALHÃES, A. S.; RUIZ, R. Cenários de mudanças climáticas e 

agricultura no Brasil: impactos econômicos na região Nordeste. Belo Horizonte: Cedeplar-

UFMG. 2008. 

MARENGO, J. A. Impactos das mudanças climáticas no bioma caatinga e na desertificação 

do semi-árido. Brasília: Ministério de Ciência e Tecnologia, Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais. 2008. 

 



 

 

Sessão 1 

Conferência Magna 



1º Seminário de Agroecologia e Desenvolvimento Territorial - 2019 
Agroecologia e territórios do semiárido: construindo resistências, diálogos de saberes e interdisciplinaridade 

11 

 

Agroecologia e territórios do semiárido: construindo resistências, 
diálogos de saberes e interdisciplinaridade 

Gilmar Correia Dias - gilmardias100@gmail.com 
Gislei Siqueira Knierim - gisleisk@gmail.com 

José Ubiratan Rezende Santana - birafloresta@yahoo.com.br 
Paulo José de Santana - paulosantana@serta.org.br 

Paulo Rogério Adamatti Mansan - pmansan@gmail.com 
Ivo Thadeu Lira Mendonça - ivothadeu@gmail.com 

Ana Dubeux - anadubeux66@gmail.com 
Jorge Luiz Schirmer de Mattos - js-mattos@hotmail.com 

Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial - UFRPE 

Resumo 

É apresentado o Seminário de Agroecologia e Desenvolvimento Territorial sob o tema 

Agroecologia e Territórios do Semiárido: construindo resistências, diálogos de saberes e 

interdisciplinaridade, o qual contextualizou o cotidiano da sociedade sertaneja frente as 

relações com o ambiente de que faz parte. Surge da perspectiva de construção do 

conhecimento agroecológico, pautado em conceitos construtivistas e participativos, objetivado 

a instigar a retomada de saberes tradicionais e provocar a consequente transformação da vida 

rural. São elencados motivações, desafios, lógicas, métodos e consequências dessa 

instrumentalização. A partir destes, identifica-se a suscetibilidade da sociedade sertaneja, que 

ao incorporar valores, atitudes e habilidades, encontra pistas promissoras à uma agricultura 

ambientalmente sustentável, economicamente eficiente e socialmente justa. 

 

Introdução  

O Seminário de Agroecologia e Desenvolvimento Territorial – SEADET, em sua primeira 

edição trouxe à pauta o tema Agroecologia e Territórios do Semiárido: construindo 

resistências, diálogos de saberes e interdisciplinaridade, o qual contextualizou o cotidiano da 

sociedade sertaneja frente as relações com o ambiente de que faz parte. 

Organizado pelos discentes e docentes do Programa de Pós-graduação em Agroecologia e 

Desenvolvimento Territorial da Universidade Federal Rural de Pernambuco Campus Dois 

Irmãos – PPGADT/UFRPE, sob a coordenação dos professores Dr. Jorge Luiz Schirmer de 

Mattos e Dra. Ana Maria Dubeux Gervais, foi realizado nos dias 17, 18 e 19 de dezembro de 

2019 na Biblioteca Setorial Prof. Manuel Correia de Andrade (BSMCA). 

Surge da perspectiva de construção do conhecimento agroecológico, que se orienta pela 

sinergia de saberes científicos, acadêmicos e tradicionais numa efetiva relação dialógica entre 

o espaço educacional formal e a sociedade camponesa. Traz o objetivo de instigar a retomada 

de saberes tradicionais e provocar a consequente transformação da vida rural a partir de seus 

aspectos relacionados à educação, saúde, moradia, lazer, religião, produção, comercialização, 

comunicação, interação e preservação ambiental. 
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As primeiras palavras 

Foram distribuídos lugares de falas entre o discente do Programa na figura de José Ubiratan 

Rezende Santana, a coordenação do Programa na pessoa de Jorge Luiz Schirmer de Mattos, o 

representante da instituição com a participação de José Nunes da Silva, e um convidado da 

sociedade civil delegado pelo Serviço de Tecnologia Alternativa – SERTA, Abdalaziz de 

Moura Xavier de Moraes. 

O doutorando José Ubiratan elencou que o momento do I SEADET é uma oportunidade trocas, 

encontro de saberes, como também um fórum de exposições de conhecimentos e interação da 

comunidade acadêmica com a sociedade. Na oportunidade felicitou pela plural presença de 

professores, colaboradores acadêmicos, alunos de diferentes centros educacionais e 

representantes da sociedade civil. 

Justificou a importância do evento e relacionou ao momento atual pelo qual passamos com 

uma passagem da obra “As veias abertas da América Latina” de autoria de Eduardo Galiano, 

fazendo alusão a exploração econômica e a dominação política a qual a sociedade sul-

americana é submetida, não diferente a região semiárida ou a população campesina. 

Ressaltou que o evento permite um olhar para trás e ver o que foi construído e realizado em 

termos de vivência e internalização dos conceitos discutidos nas diversas disciplinas cursadas 

pelos discentes. Existe a certeza que a metodologia interdisciplinar utilizada na organização 

pedagógica permite manter relações sociais recíprocas e produzir ciência com os atores locais, 

e com isso fomentar o compartilhamento de conhecimentos entre os envolvidos. A 

interdisciplinaridade dá visibilidade as peculiaridades dos diferentes territórios, ampliando o 

olhar sobre a sociedade e o ambiente, valorizando a agroecologia vivenciada e discutida entre 

a universidade e os atores locais, sob um misto de temas e abordagens, o que contribui para a 

riqueza e profundidade dos debates, resultando em expectativas promissoras ao evento. 

O coordenador do PPGADT, Jorge Mattos, reforçou o caráter do evento que reflete o esforço 

metodológico da proposta implementada de forma diferenciada pelo Programa da UFRPE, 

baseado na vivência de experiências práticas entre diferentes territórios, viabilizados pelo 

olhar da equipe de coordenação, corpo docente e dos discentes que trazem distintas expertises 

sobre agroecologia e desenvolvimento territorial para a construção do debate. 

Neste ensejo, valorizou o SERTA que ao construir e aplicar seu processo pedagógico ímpar, 

permite aos egressos o desenvolvimento de uma visão sistêmica do cotidiano rural que é 

disseminada na comunidade, em que nem mesmo a própria instituição tem a dimensão das 

transformações que subsidia na sociedade campesina, não sendo ao acaso a participação do 

professor Moura, fundador do SERTA, no evento. 

Apresentou um texto sobre o que a CAPES considera interdisciplinaridade, em referência a 

área de conhecimento interdisciplinar, socializando com os demais. Neste, destacou a natureza 

transversal das relações humanas estabelecendo pontes entre diferentes níveis de realidade, 

lógicas e formas de produção do conhecimento onde considera que todos estão envolvidos na 

sua construção como meio de dirimir a complexidade dos problemas, modelo este que está 

sendo experimentado. Adota o evento como a culminância de uma caminhada realizada pelo 

PPGADT, em seu primeiro período, seguindo os passos da conjunção e complementariedade 
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de saberes consolidados no protagonismo dos discentes, ancorado com o predisposto nos 

termos de interdisciplinaridade instituído pela CAPES. 

Então a instituição, com as palavras de José Nunes, exacerba a integração entre os atores que 

fazem a graduação e pós-graduação em ações de ensino ou de extensão sob a tutela das 

diferentes coordenações institucionais, que realizam feitos congruentes com a missão da 

academia. Foi dirigida uma menção especial as mulheres integrantes destas ações, as quais 

desempenham diversas funções em parcelas importantes nestes momentos, mesmo quando 

não estão à frente dos holofotes ou presente às mesas cerimoniais. 

Para o Departamento de Educação, é um prazer abrigar as recentes criações dos cursos de 

graduação e doutorado em agroecologia, ciência que aborda os processos agrícolas de maneira 

ampla incluindo seus componentes e compromissos socioculturais, econômicos, técnicos e 

ecológicos. Os desafios trazidos pela produção interdisciplinar e processos de trocas de 

conhecimento visando o aprendizado holístico que exigem do docente um trabalho bastante 

consolidado ainda estão por vir, ancorados na conjunção de mais de 10 profissões diferentes 

num meio educacional, quando cada um contribui com uma visão diferente da mesma 

realidade, sendo estas as consequências dos cominhos que foi escolhido enfrentar. 

A formação agroecológica necessita estar articulada com a prática, de modo a reproduzir as 

nuances da sociedade, então que este seja nosso mantra, através da formação com o pé no 

campo, formação que parta de reflexão que estejam no assentamento, acampamento, 

comunidades de povos originários e tradicionais, e fugindo de conceitos que adotem 

formações teóricas limitadas a salas de aula. É preciso extrapolar as abordagens para além das 

disciplinas, traçando meios de alcançar, um dia, a transdiciplinaridade, partindo de 

entendimentos complexos que vão além da divisão cartesiana das áreas do conhecimento, 

sendo orgulhosos em integrar esta construção. 

 

A Conferência Magna 

Ao tratar a construção de resistências, diálogos de saberes e interdisciplinaridade, o 

conferencista Abdalaziz de Moura, explora a experiência do trabalho realizado em conjunto 

com Dom Helder Câmara, a partir da vivência com elementos amparados no fortalecimento 

da Agroecologia. 

Para tal, destacou o currículo escolar como uma escolha pedagógica e que currículo nenhum 

abarca todas as dimensões ou territórios. Enfatizou que não se trata exclusivamente de 

currículo escolar formal, onde a escola se apropriou da dimensão do currículo como sendo um 

instrumento acadêmico seriado, entretanto é possível ter um currículo mais amplo, como o 

adotado por escolas rurais e do movimento social, voltados a entender e mudar a realidade 

em que estão inseridos. Então lançou a indagação de: qual o currículo que necessitamos? E 

postula que a atual leitura cartesiana do currículo é antagônica ao desejado pelas pessoas que 

vivenciam a visão agroecológica. Elencou que no trabalho desenvolvido por ele e pelo SERTA 

adotam-se cinco elementos fundamentais para definição da matriz curricular construída pela 

instituição. 
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Princípios filosóficos 

Faz uma analogia sobre a orientação educacional dizendo que é “onde ficam os pés e cabeça”, 

ou seja, são concepções de ordem filosóficas, conscientes ou inconscientes, espontâneas e não 

espontâneas que guiam nossas decisões. Todas pessoas são guiadas por conceitos intrínsecos 

que na escola formal são instituídos por uma porção oculta do currículo na forma da 

organização da aula, disposição dos conteúdos e componentes formativos, pois todo currículo 

tem uma visão do mundo que atende às necessidades dos alunos e do projeto político-

pedagógico ao qual se dispõe, e nós o interpretamos por nossas experiências, a partir do olhar 

pessoal para o mundo e para a natureza. Este tipo de construção tem consequências para 

agricultura e é importante para um gestor público, pois está diretamente ligada com uso e 

preservação do espaço. Àqueles que se veem relacionando-se de forma complementar com a 

natureza, não se vendo como dominador, trata a terra com outra dimensão, onde com ela possa 

continuar perenemente servindo.  

Concepção da história  

Parte-se do princípio em que as pessoas podem alterar a história, como a mudança de sua 

classe social ou poder aquisitivo, e por consequência também causar a modificação do seu 

espaço ou paisagem. 

Há quem pense que a história se repete como os ciclos da natureza. Como os dias que se 

repetem a cada 24 horas, que criam a semana a cada 7 dias, ou mês a cada 30 ou 31 e o ano a 

cada 365 ou 366 dias, constante e repetidamente. A mesma ideia se aplica as estações de 

inverno, primavera, verão e outono que se reprisam indefinidamente. A pessoa acorda, 

levanta, apronta-se para comer e ir trabalhar, no final do dia, de novo vai dormir para acordar 

no dia seguinte. Contudo há sempre um recomeço com um momento passível de distinção 

sobre o fato passado, e se não o houver tem-se a possibilidade de o criarmos. 

Este viés de estagnação do destino provém da sociedade grega antiga que concebia a história 

como um ciclo, como um eterno retorno, que ninguém pode mudar. Acreditavam que seu 

destino e percurso já estavam definidos desde de início de sua caminhada, onde nem os 

homens, nem os deuses seriam capazes de mudar o roteiro. Se alguém mudasse um aspecto 

ou alguma dimensão deste caminho poderia alterar um elemento secundário, mas no final das 

contas, o transcorrer da jornada o levaria ao mesmo destino. A isto enxergamos dificuldades 

em criar situações capazes de alterar o caminho uma vez traçado para nossa caminhada, porém 

devemos transpor tais barreiras e assumir que determinamos todos os aspectos da nossa 

história para que assim possamos comandar a jornada que nos leva ao destino. 

Concepção das pessoas  

Uma pessoa pode executar uma ação de uma forma espontânea, inconsciente e irrefletida, 

como o sangue que pulsa em suas veias impulsionado pelas batidas do coração, independente 

de uma ordem consciente para que isto ocorra, como em alta pulsação em decorrência de 

esforço físico, ou de maneira mais branda sob condições de repouso, mas caso o coração pare 

de bater e o sangue deixe de correr em seu corpo, incorre em seu óbito. De tal modo, podemos 

tomar inúmeras decisões inconscientes em nossos caminhos, mas que podemos encontrar 

consequências inesperadas ou indesejadas. 
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Em geral, as pessoas assumem concepções inadvertidamente, pois aos poucos vivenciam 

valores e desenvolvem ideias sobre os acontecimentos que lhe cercam como estratégias de 

sobrevivência. As formas de expressão espontâneas revelam a maneira que cada pessoa tem 

de conceber a vida, as outras pessoas, as relações entre elas, a sociedade, o governo, o estado. 

Querendo ou não, as pessoas têm ideias ou concepções advindas de pensamentos próprios, 

imitados dos demais, assimilados de um líder ou de uma autoridade, reconstruídos ou 

reelaborados a partir de um preexistente. 

No entanto, para que pessoas possam desenvolver uma concepção de forma consciente e 

explícita, faz-se necessário a reflexão do meio, a leitura e interpretação de outros pontos de 

vista e o pleno exercício dos pensamentos, para que assim delimite consequências as suas 

ações. 

Concepção da ciência  

A ciência, nos últimos 400 anos, tem sido tratada de maneira independente e cada vez mais 

especializada, sendo compartimentada em várias formas de conhecimentos e segregando as 

inter-relações naturais, fruto das concepções cartesianas. 

Na construção de um currículo é fundamental utilizamos a ciência como ferramenta de 

aprofundamento do conhecimento, porém se deve ter em mente as questões de: como utilizar 

a ciência, qual o papel da ciência e como abordar com neutralidade. Além do mais, deve-se ter 

a clareza de como a ciência pode analisar, restituir e explicar fenômenos sem estar intrínseca a 

eles? Assim, a interpretação cartesiana da ciência não consegue se adequar a um currículo de 

caráter agroecológico que é relacionado a um movimento social e político que sistematiza, 

agrega e consolida saberes empíricos tradicionais junto a práticas metodológicas científicas. 

Como podemos estudar o semiárido sem conviver e sem se comprometer com ele? A partir 

deste conceito, ancorado nas bases agroecológicas, utiliza-se a ciência não como um recurso 

bruto, mas como componente interno, onde sua participação é tão importante quanto os 

demais componentes para o fiel funcionamento do sistema. 

No currículo também existem valores, que quanto mais explícitos mais tangível estará os 

caminhos de onde queremos e podemos chegar. Estão relacionados a experiências vivenciadas 

tidas como importantes para subsidiar nossas ações, como os conhecimentos dos 

comportamentos naturais do semiárido quer seja da população, fauna ou flora. Dar-se atenção 

aos conhecimentos populares, saberes ancestrais, valores culturais, artísticos, místicos e 

espirituais como um componente disciplinar amparados nos conceitos metodológicos 

científicos. De mesmo modo, atribui-se a construção igualitária do conhecimento, quer seja ao 

trabalhar com professores de diferentes níveis de formação ou camponeses da comunidade. 

Componentes do currículo  

O que faço com o que acredito? O que faço com o que eu sei? Estes devem ser os orientadores 

para ajudar e contribuir com as pessoas, onde podem ser pautados num conjunto de técnicas 

metodológicas. Com a capacidade adquirida, acumulada, armazenada, expressa em símbolos, 

em representações orais, gestuais ou grafadas a humanidade foi dando saltos na sua evolução, 

a qual transformou as suas experiências em saber objetivo. As experiências deixaram de ser só 



1º Seminário de Agroecologia e Desenvolvimento Territorial - 2019 
Agroecologia e territórios do semiárido: construindo resistências, diálogos de saberes e interdisciplinaridade 

16 

 

uma vivência interior das pessoas para tornar-se um saber a partir da interpretação, 

organização e exteriorização pelos mais experimentados. 

Com a exteriorização, o saber acumulado já podia ser transmitido entre as gerações mais novas 

de forma rápida, dispensando esperar anos para aprender fazer a comida, a coleta ou a caça. 

Visto assim, os componentes curriculares seguem o princípio da exteriorização dos saberes 

para que toda a sociedade possa interpretar e organizar os conceitos de modo a internalizar e 

replicar as experiências adquiridas. 

 

Programa Educacional de Desenvolvimento Sustentável – PEADS  

As experiências e experimentações vividas a partir dos cinco princípios pedagógicos 

permitiram ao SERTA desenvolver uma metodologia própria denominada Programa 

Educacional de Desenvolvimento Sustentável – PEADS. A PEADS é uma metodologia que 

promove o desenvolvimento de diversas competências através de ações, de sensibilizações, 

pesquisas, problematização, desdobramentos e intervenção capazes de transformar a 

realidade existente estimulando a autonomia e o protagonismo dos sujeitos sociais da 

comunidade. Na prática a PEADS na educação do campo se diferencia na medida em que 

elege: 

 A escola e o aluno como produtores de conhecimentos sobre a realidade, em apoio aos 

processos de desenvolvimento em curso; 

 O adolescente como protagonista e liderança capaz de modificar e seu entorno e as 

circunstâncias em que vive; 

 A família, como parceira pedagógica, fonte de solução e não de problemas. 

Na primeira etapa da PEADS os estudantes levam as perguntas da escola para o ambiente 

doméstico, os docentes e educadores chamam de ponto de partida da aprendizagem, do mais 

simples ao mais complexo, do pessoal ao familiar, sensível ao prático até o mais elaborado. 

Encorajamos valorizar os conhecimentos prévios dos discentes, adquiridos com a vivência 

familiar, com o trabalho, com a vida social, que todas as pessoas podem ter e construir, os 

quais são assimilados primeiro pelos sentidos, seja pelo olhar, pelo cheiro, pelo saborear, pelo 

tocar, pelo ouvir. Estes são considerados não menos importantes do que os conhecimentos 

resultantes de um exercício intelectual apurado perante a ambientes controlados, tanto que o 

espaço doméstico é considerado um ambiente de aprendizagem de mesmo modo ao centro 

educacional formal. 

Os docentes discutem com os estudantes como abordar as famílias, como cumprimentar as 

pessoas, como explicar o motivo e o objeto da pesquisa, como reagir no caso de não ser bem 

atendido, como criar um ambiente favorável à pesquisa no espaço doméstico. A cada retorno 

ao centro educacional, são debatidos com os estudantes o andamento da pesquisa, quais têm 

sido os sentimentos, se estão tímidos ou à vontade para fazer as perguntas, se estão 

descobrindo novidades ou relativizando oportunidades que possam ser adaptadas a seu 

melhor aproveitamento. Desta forma, cria-se um ambiente didático embebido da realidade 
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dos alunos, onde o aluno faz parte da construção do conhecimento, e não é apenas um receptor 

de conhecimento.  

Na segunda etapa da PEADS os docentes e educadores computam os dados da pesquisa com 

os alunos, buscando dar visibilidade ao todo, ao conjunto de respostas, para que possam sentir 

o resultado e o produto do trabalho desempenhado por eles, utilizando para isso diversos 

espaços e materiais como em papel, no quadro, em colunas, por conjuntos, com giz ou pincel, 

em salas ou quintais, de modo a visualizar a aplicação de seus trabalhos. Neste momento, é 

comum encontrar dificuldades no desdobramento dos dados das pesquisas, porém com o 

andamento e compartilhamento das atividades a criatividade emerge superando os desafios.  

Todos aprendem a ler o contexto das coisas, associar, relacionar, comparar, analisar e 

sistematizar a realidade que os abriga. Através de inúmeras técnicas e dinâmicas usadas pela 

PEADS faz-se o desdobramento da pesquisa, levando em consideração não apenas a 

construção do conhecimento, como também valores, atitudes e habilidades. É com este 

conjunto metodológico que o estudante dará continuidade à aprendizagem mesmo depois da 

conclusão do período escolar no centro educacional, mas para o resto da vida adquirindo 

experiências em todos os espaços e em todos os momentos. 

Na terceira etapa da PEADS, depois dos dados tabulados e sistematizados, os docentes e 

educadores criam produtos a serem apresentados para os familiares e a comunidade como 

uma devoluta aos que contribuíram com a construção seja organizações comunitárias ou 

gestores, para que vejam o que foi gerado a partir das respostas compartilhadas com seus 

filhos ou conhecidos. Ao criar um produto a partir dos dados coletados, a classe vai comprovar 

que conseguiu internalizar e exteriorizar o conhecimento, e ao usar linguagens específicas 

inerentes ao território de modo a atingir o diverso público, ratifica que assimilou as 

experiências. 

Neste momento, a escola passa a ser, de uma simples repassadora de conhecimento bruto e 

frígido com limitações ao entendimento e replicação das práticas, uma construtora de 

oportunidades e provocadora do conhecimento sobre a realidade dos alunos e do território, 

que se converte numa estimuladora do desenvolvimento sustentável. 

Na quarta e última etapa da PEADS, depois de um processo tão intenso e sistemático, o 

resultado é previsível: a avaliação. Entretanto, esta etapa contempla não somente os alunos, 

pois são envolvidos os demais atores participantes do processo. Também são instigados a se 

autoavaliarem, os alunos e os pais, igualmente sobre os temas abordados. Todos são 

convidados a reverem os passos que deram, participação que tiveram, as descobertas que 

fizeram, as lições que aprenderam, as falhas que cometeram. 

Desta forma a avaliação não é só do produto final, dos conteúdos da aprendizagem, como 

também de todo o sistema e fatores contribuintes. Esse processo não é apenas cognitivo, mais 

também ético e com valores agregados. Promove a autoavaliação, a solidariedade, fortalece os 

vínculos familiares e comunitários, estabelece iniciativas autoconstrutivistas, levam as pessoas 

envolvidas a acreditarem nas suas potencialidades e aprenderem a maximizar o uso de seus 

recursos locais, ambientais, pessoais e sociais ou mesmo a reinterpretar sua realidade 

concretando as bases para a mudança das condições de vida. 
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Considerações finais 

Os grandes desafios que trazem consigo a reinterpretação ou reconstrução do pensamento, 

onde instituições como a universidade ou a CAPES, esta última que escreve um conceito 

amplo e progressista sobre interdisciplinaridade, estão pautadas e engessadas sobre conceitos 

cartesianos que exigem práticas, desempenho e avaliações formais que excluem todo o 

contexto que incorpora a sociedade. Mesmo entendendo a importância da utilização e 

aplicação de conceitos construtivistas, as instituições formais se resguardam em princípios 

tradicionais amparados pela estrutura funcional posta tendo como consequência, em geral, a 

imutável concepção da aprendizagem motivados pelo receio inerente à mudança do previsto. 

Ao discutir o semiárido, marcado pela força da resistência social e produtiva que se sobressai 

a partir da interdisciplinaridade incorporando valores, atitudes e habilidades, encontramos 

pistas promissoras que podem nos levar a destinos ligados à uma agricultura ambientalmente 

sustentável, economicamente eficiente e socialmente justa. 



 

 

Sessão 2 

Agroecologia e Desenvolvimento Territorial 
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A importância das políticas públicas na implementação agroecologia e 
do desenvolvimento sustentável 

Albaniza Irani Sales - profalbaniza@gmail.com 
Mestranda em Gestão do Desenvolvimento Local e Sustentável pela Universidade de Pernambuco - UPE 

1. Apresentação: Esta pesquisa apresenta reflexões sobre a importância da agroecologia, suas 

contribuições e de como esta tornou-se cada vez mais latentes à sociedade, assim como a 

reestruturação do papel das políticas pública no quesito da responsabilidade socioambiental. 

Logo o principal objetivo da pesquisa consiste em comprovar o papel fundamental das 

políticas públicas destinadas a implantar a interdisciplinaridade da agroecologia com outros 

setores, tais como: educação, economia, administração pública e etc. 2. A Representatividade 

das Políticas Públicas Para A Implementação da Agroecologia e do Desenvolvimento 

Sustentável: As políticas públicas podem ser conceituadas como um sistema de conjuntos de 

decisões públicas que visam implantar ações preventivas e/ou corretivas destinadas a manter 

ou modificar a realidade de um ou vários setores da vida em sociedade. A agroecologia e a 

sustentabilidade são dois temas que se tornaram muito difundidos nas últimas duas décadas. 

Nos conflitos e graves problemas enfrentados ao se tratar das questões ambientais existe o 

emblemático círculo de interesses envolvidos nos setores políticos e econômicos. Uma vez que 

bem estruturados os mecanismos de ação e execução das práticas sustentáveis, com a 

participação integrada das organizações e da população, o desenvolvimento sustentável será 

implantado de modo a vir realmente compor a cultura local. 3. Os Impactos no contexto Socio-

Econômico das Políticas Públicas Direcionadas À Agroecologia e À Sustentabilidade: E ao se 

falar sobre grandes acontecimentos internacionais, em tempo atuais, o grande marco foi a 

constituição da Agenda 2030, no ano de 2015, na sede da ONU. Contudo, o grande problema 

do processo de estruturação de políticas públicas em prol da agroecologia e da 

sustentabilidade advém do Estado e da pouca responsabilidade social com a qual os gestores 

públicos sempre trataram as questões ambientais. Alguns exemplos onde a agroecologia e 

sustentabilidade bem implementadas e, principalmente, constituindo à cultura de uma 

sociedade, apresentam altíssimos graus de desenvolvimento, conscientização e qualidade de 

vida para os indivíduos.às 4. Considerações Finais: A constante e cada vez maior necessidade 

de refletir sobre o meio ambiente, sobre os rumos que a crescente baixa na qualidade de vida 

dos seres em atingindo praticamente obriga o homem a mudar seus conceitos e, 

consequentemente, suas práticas de atuação. Portanto, as temáticas que envolvem políticas 

públicas agroecologia e gestão sustentável apresentam crescimento vertiginoso e circulam com 

uma frequência cada vez maior entre os espaços coletivos. Porém, na grande maioria dos 

casos, elas sofrem com os entraves do contraste dos reais interesses que permeiam a política 

pública e dos interesses empresariais. O que falta seriamente, em termos de Brasil, é o fator 

responsabilidade social de fato passar a constituir a estrutura das ações coletivas, assim como 

a seriedade para com estas ações e todo o comprometimento que se torna necessário a todos 

os membros da sociedade, para que assim as políticas públicas possam de fato estarem 

direcionadas para a solução dos reais problemas enfrentados na sociedade e não apenas com 

meras ações coletivas ilustrativas.  
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Agroecologia e Desenvolvimento Territorial – Propagando 
conhecimento: Agroecologia como construção de um novo conceito 

social em escolas urbanas. 

Jayne Karla de Medeiros Santos- karlajayne01@gmail.com 
Francisco Roberto de Sousa Marques - roberto.marques2@yahoo.com.br 

Luana de Azevedo Dantas - luana.jsrn@gmail.com 
Agenor Gomes dos Santos Filho - agenoragroif@gmail.com 

Alicia Camila Zeferino - aliciazefer@gmail.com 
Geovana Araújo da Silva - geovana.agro.ifpb@gmail.com 

Este resumo consiste em relatar as experiências adquiridas ao ministrar uma palestra no 

Simpósio de Meio Ambiente realizado na EMEF Felipe Tiago Gomes localizada na cidade de 

Picuí, interior da paraíba, há 233 Km da capital do Estado, João Pessoa. Tendo em vista que, o 

município encontra-se inserido em uma região semiárida com pouquíssimos recursos naturais 

e em área de desertificação, foi lançada a proposta do curso de Tecnologia em Agroecologia e 

deste modo estando presente no Município há 10 anos, ressaltando a carência de informações 

com a comunidade externa. Tendo por objetivo propagar o conhecimento adquirido durante 

a construção acadêmica, expandindo a importância da agroecologia para a estruturação 

socioambiental de alunos do meio urbano. A necessidade da propagação de técnicas de ensino 

aprendizado que vem sendo implementadas em escolas, desenvolvidas com o auxílio de 

alunos de cursos superiores de instituições federais afim de levar o conhecimento sobre as 

diversas áreas, incluindo as voltadas para o meio ambiente, tema ao qual despertam-se novos 

olhares em termos de sustentabilidade assunto esse que é abordado pela agroecologia. No mês 

de junho de 2018, foram realizados círculos de palestras abordando vários temas na área 

ambiental, de forma a ficarmos encarregados a tratar sobre a agroecologia. A aderência dessa 

alternativa aconteceu pela facilidade de os alunos conseguirem absorver o conteúdo ofertado 

durante a palestra, e pela interação e envolvimento dos mesmos nas produções das dinâmicas 

reproduzidas em sala. A meta esperada ocorreu de forma satisfatória, havendo uma forte 

interação entre os participantes que estavam cursando o 9° ano do ensino fundamental, o que 

possibilitou a ampliação das perspectivas sobre a questão ambiental. As expectativas foram 

superadas, na medida em que houve interação significativa, mostrando-se entusiasmados com 

o ganho de conhecimentos. Verificaram-se pontos positivos em relação a nós ministrantes e a 

instituição na qual estamos inseridos, havendo o aumento da demanda de palestras a serem 

apresentadas em outros eventos e induzir a troca de experiência. Foi constatado que, trabalhar 

com assuntos que fazem referência a este tema provocam os estudantes e os levam a obter 

responsabilidade do cuidar no meio no qual estão inseridos que com certeza, torna-se papel 

fundamental na sociedade os transformando em formadores de opiniões usando uma didática 

mais completa. 
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Análise da eficiência energética da cana-de-açúcar em Pernambuco: um 
estudo a partir do enfoque teórico-metodológico do metabolismo social 

agrário 

Jayme Bezerra de Menezes Neto - jaymebmneto@gmail.com 
Jorge Luiz Schirmer de Mattos - js-mattos@hotmail.com 

Francisco Roberto Caporal - caporalfr@gmail.com 

Esse estudo foi fundamentado pelo enfoque teórico-metodológico do Metabolismo Social 

Agrário e pelos princípios da Agroecologia, que permitiram obter uma percepção biofísica da 

sustentabilidade de dois agroecossistemas localizados no estado de Pernambuco, os quais 

foram caracterizados pelos respectivos sistemas de produção agrícola utilizados, sendo um 

orgânico e outro convencional. A partir de dados coletados por entrevistas com os agricultores 

e pela aplicação de ferramentas metodológicas, foi possível quantificar a biomassa produzida 

nos agroecossistemas durante o ciclo completo do cultivo da cana-de-açúcar, o qual envolveu 

um período de cinco safras. Desta forma, foi feita a classificação de toda a produção de 

biomassa vegetal em distintas categorias e, assim, foi determinada a Produtividade Primária 

Líquida (PPL) de cada um dos agroecossistemas. Em seguida, foram feitos os cálculos sobre o 

consumo de energia externa investida nos respectivos sistemas agrícolas, o que permitiu a 

análise do fluxo de materiais e do balanço energético dos dois agroecossistemas. Com isso, 

foram calculados os Retornos de Energia Investida (REIs), que forneceram várias informações 

sobre os fluxos de matéria e energia que mantêm a geração de biomassa e serviços ambientais 

desses agroecossistemas. Os instrumentos de análise utilizados mediram a eficiência 

energética dos sistemas de produção em diferentes perspectivas, tanto aferindo aspectos 

produtivos de interesse socioeconômico, quanto sob a ótica da Agroecologia, o que significou 

valorizar as análises socioecológicas que indicaram mudanças estruturais nos 

agroecossistemas que interferem diretamente nos serviços ambientais por eles providos. Os 

resultados obtidos na Análise dos Fluxos de Materiais (AFM) indicam que a produção de 

biomassa socializada foi maior no sistema convencional do que no sistema orgânico. Contudo, 

o inverso ocorreu em termos de biomassa reutilizada, subterrânea não colhida e acumulada, 

fato que refletiu na superioridade da PPL total do sistema orgânico. Ambos os sistemas 

apresentaram balanços positivos. Porém, percebe-se que no sistema convencional o valor do 

balanço energético foi maior, mesmo que a energia consumida na forma de insumos externos 

tenha sido mais que o dobro da utilizada no sistema orgânico. No sistema convencional, a sua 

maior proporção de biomassa socializada esteve associada não só à maior produtividade 

agrícola, mas também ao uso intensivo de fertilizantes e de herbicidas que impactaram 

negativamente na biodiversidade local. O sistema orgânico apresentou uma eficiencia 

energética 26% maior que o sistema convencional, principalmente pelo fato de ter utilizado 

uma quantidade menor de energia na forma de insumos externos. Por fim, a pesquisa 

comprovou que a utilização dos REIs, com variados enfoques de análise, permite uma 

compreensão mais profunda, do ponto de vista da sustentabilidade, sobre as dinâmicas 

energéticas nos agroecossistemas. 
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Conservação das matas ciliares no semiárido, estudo da percepção de 
políticas públicas 

Sara Maria Gomes Pinheiro - saramgp89@gmail.com  
Grupo Gestão Ambiental em Pernambuco – Gampe/UFRPE 

Kardelan Arteiro da Silva - kardelanok0@gmail.com 
Grupo Gestão Ambiental em Pernambuco – Gampe/UFRPE 

Frederico Antonio Peregrino Wanderley da Costa Neto - fredpwneto@hotmail.com 
Grupo Gestão Ambiental em Pernambuco – Gampe/UFRPE 
Thaísia Venância Barbosa da Silva - thaisia.tata@yahoo.com 

Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental da UFRPE 
Soraya Giovanetti El-Deir - sorayaeldeir@pq.cnpq.br ; sorayageldeir@gmail.com 

Grupo Gestão Ambiental em Pernambuco – Gampe/UFRPE 

As matas ciliares têm uma função primordial no equilíbrio ambiental, na conexão com 

condições hidrológicas e são importantes devido aos serviços ecossistêmicos ligados à 

manutenção da qualidade ambiental. Segundo o Art. 3 da Lei n. 12.651/2012, são "área 

protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 

recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitando o fluxo 

gênico da fauna e da flora, protegendo o solo e garantindo o bem-estar das populações 

humanas ". No entanto, estão sob impactos das atividades humanas. Compreender a 

percepção ambiental é essencial para realinhar o comportamento e o uso dos recursos naturais 

para conservar. O presente artigo estuda a percepção ambiental dos agricultores familiares 

sobre matas ciliares no município de Ibimirim, localizado a 337km do Recife, no semiárido, na 

microrregião do Sertão de Moxotó e na mesorregião serrana de Pernambucano. Neste, o rio 

Moxotó é relevante para a agricultura no Perímetro Irrigado do Moxotó – Pimox, onde 

agricultores familiares usam as margens para agropecuária. Ibimirim tem área de 1.906.436 

km² e população de 26.954 habitantes, densidade demográfica de 14,14 hab.Km-² e Índice de 

Desenvolvimento Humano - IDH de 0,552, entre os 30 mais baixos do estado. A coleta de dados 

teve início com bibliografias e aplicação de entrevistas semiestruturadas, analisadas pelo Teste 

Estatístico do Qui-quadrado de Adesão. Para avaliar a percepção ambiental, utilizou-se a 

técnica de entrevista semiestruturada, com escala Likert utilizando três níveis, 1º - 

compreensão total, 2º - compreensão parcial e 3º - não compreensão. Todos os testes estatísticos 

foram realizados no Statistical Package for the Social Sciences - SPSS, versão  

13.0. Foram realizadas 36 entrevistas, 20 com agricultores da comunidade de Poço da Cruz e 

16 da comunidade das Lajes, sendo este número satisfatório para a finalidade do estudo. A 

faixa etária variou de 24 a 78 anos, com mais da metade dos indivíduos entre 24 e 49 anos. Os 

resultados mostraram que a percepção ambiental dos agricultores apresenta distorções de 

entendimento quando comparadas ao conhecimento científico. Dos entrevistados, 11% 

compreendeu o termo matas ciliares e a relevância; 6% impactos ambientais; 2% serviços 

ambientais e 2% preservação ambiental. Nenhum dos entrevistados entendeu completamente 

os termos serviços ecossistêmicos e conservação ambiental. No entanto, aqueles que 

entenderam parcialmente os termos, por não conseguirem definir claramente ou explicar 

exemplos, foram de 23% para o conceito de mata ciliar, 13% para a importância disso, 8% para 

impacto ambiental, 6% para a definição de ecossistema. 17% e 23% para conservação e 
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preservação ambiental, respectivamente. Já não entenderam os termos foram 66% para mata 

ciliar e 77% para a relevância, respectivamente, 86% para o impacto ambiental, 94% para os 

serviços ecossistêmicos, 98% para serviços ambientais, 83% e 74% para conservação e 

preservação ambiental. Há necessidade de políticas públicas que visem sensibilizar essa 

comunidade para aumentar o grau de conhecimento cientificamente fundamentado, bem 

como a discussão para a identificação de estratégias de conservação para o semiárido do Brasil. 
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Contribuição do SERTA para a Construção do Plano Estadual de 
Agroecologia e Produção Orgânica em Pernambuco 

Jackline Gomes da Silva 
Estudante do Curso Técnico em Agroecologia no Serviço de Tecnologia Alternativa SERTA 

Assessora institucional do Serviço de Tecnologia Alternativa - SERTA 
Lourdes Gomes Vieira 

Germano de Barros Ferreira 
Diretor da Escola Técnica do Campo em Agroecologia do Serviço de Tecnologia Alternativa - SERTA 

O Governo do estado de Pernambuco através do decreto nº 46.857, de 07 de dezembro de 2018, 

institui a Comissão Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica de Pernambuco, 

objetivando a criação do Plano Estadual e a Política Estadual de Agroecologia e Produção 

Orgânica. A comissão é formada por 09 organizações da sociedade civil e 09 do governo. O 

Serviço de Tecnologia Alternativa (SERTA) compõe a referida comissão, a partir das 

discussões realizadas nesse coletivo das 18 entidades, sentimos a necessidade de aprofundar 

essa discussão no âmbito do curso técnico profissional em agroecologia do SERTA, dialogando 

com o eixo formativo de políticas públicas do curso. O intuito do trabalho foi compreender e 

propor ações para o processo de mobilização e articulação na efetivação da construção do 

Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica (PLEAPO), através de definições de 

proposições, metas e ações para transição agroecológica dos sistemas de produção. Nas 

unidades de Glória do Goitá e Ibimirim foram realizados ao todo três seminários com os 

estudantes, entidades parceiras, gestores municipais, lideranças dos movimentos sociais, 

indígenas, quilombolas, assembleia legislativa de Pernambuco, além de diversas secretarias 

estaduais. O foco dos seminários foi levantar proposições para efetivação do plano e da política 

estadual de agroecologia e produção orgânica em Pernambuco. Para aprofundar as discussões 

o seminário das turmas C e D da unidade de Glória do Goitá, foi organizado em grupos de 

trabalhos, onde os participantes se credenciaram no GT que mais tiveram afinidade para com 

os temas: Educação e Agroecologia; Mulheres, Juventudes e Agroecologia; Povos Nativos e 

Comunidades Tradicionais, Preservação Ambiental, Territórios e Agroecologia; Agricultura 

Urbana; Modelos Econômicos Possíveis para Agroecologia; Participação, Controle Social, 

Segurança Alimentar e Nutricional e ATER para Transição Agroecológica. Após as 

construções das proposições, metas e ações houve um momento de socialização entre todos 

participantes com abertura ao debate. O seminário teve o tempo total de 12h. Ao fim, houve a 

Identificação de metas e temas prioritários para construção do Plano e da Política Estadual de 

Agroecologia e Produção Orgânica, com mobilização dos atores sociais para incidirem na 

construção do plano estadual e na política de agroecologia e produção orgânica com autoria e 

protagonismo dos estudantes do curso técnico em agroecologia na construção dos mesmos. 

Nesse sentido os seminários mostraram a potência que os estudantes do curso em agroecologia 

têm para construção de proposições objetivas no processo de elaboração do plano e da política 

estadual de agroecologia em Pernambuco. Precisa-se ampliar o debate para outros segmentos 

da sociedade na perspectiva de construir um plano capaz de atender as demandas e anseios 

dos movimentos sociais, organizações da sociedade civil e dos agricultores familiares que 

fazem a agroecologia no estado de Pernambuco.  
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Efeitos do excesso de carbono atmosférico sobre os oceanos 

Ivo Thadeu Lira Mendonça – ivo.mendonca@ufrpe.br 
Jurandy Gomes de Aquino - jurandyaquino@hotmail.com 

Jorge Luiz Schirmer de Mattos - js-mattos@hotmail.com 
Luiz Cláudio Mattos - lcmattos@outlook.com 

Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial (PPGADT) da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) 

As condições ambientais do planeta são equilibradas por parcelas biológicas e abióticas, as 

quais interagem entre si por meio de processos naturais onde também regulam o 

funcionamento dos oceanos. O desbalanceamento destas equações causa severos reflexos 

ambientais muito embora, em alguns casos, sejam de difícil interpretação ou apresentam 

eventos intempestivos. A isto, discute-se a alteração do comportamento dos oceanos pelo 

excesso de carbono atmosférico e suas implicações sobre o ambiente global. Anualmente, são 

crescentes as concentrações de dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O) e metano (CH4) 

na atmosfera, os quais possuem características de “efeito estufa”, contribuindo para anomalias 

nas temperaturas globais. As anomalias são admitidas também na temperatura da superfície 

do mar (TSM), cuja interfere nos parâmetros físico-químicos da água. O oxigênio dissolvido 

na água é uma das variáveis afetadas pela TSM, onde tende a diminuir sua concentração, fato 

ainda agravado por seu sequestro para o carbono reativo. Da atmosfera, parte do carbono 

disponível é assimilado pelo fitoplâncton aquático, por meio de fotossíntese, e pela massa de 

água, por meio de dissolução. Tais ocorrências contribuem para formação de ácido carbônico 

na água (H2CO3), resultando na quebra do sistema tampão oceânico, acidificando o meio. É 

visto a retração das calotas polares que injetam grandes quantidade de água doce e frias nas 

camadas inferiores do oceano, aumentando os seus níveis e pressionando as massas superiores 

através da termoclina. A elevação da termoclina por sua vez condiciona a massas de água cada 

vez mais susceptíveis ao aquecimento e salinização, podendo interferir na diversidade e 

distribuição marinha. As primeiras criaturas que sofrem estes efeitos são os corais, que tem 

seu metabolismo alterado em decorrência de estresse gerado por mudanças físicas e biológicas 

no ambiente, fenômeno nomeado de branqueamento de corais, que diminuem a sua 

população e dificultam a replicação da vida, uma vez que são verdadeiros berçários oceânicos. 

Assim, a abundância de espécies, sejam recifais ou pelágicas, podem ser severamente 

contraídas. As alterações nas massas superficiais dos oceanos ainda comprometem o 

soerguimento de nutrientes, chamado de ressurgência, afetando a disponibilidade primária e 

consequente produção pesqueira, como também as distribuições dos ventos alterando 

diretamente o perfil climático global, gerando novas áreas úmidas ou desertos. Conclui-se que 

oceanos são grandes vítimas do excesso de carbono e outros gases estufa na atmosfera e 

respondem com severos impactos em nossa biosfera, podendo inviabilizar nossa habitação na 

Terra. 

 

Palavras-chave: mudanças climáticas, efeito estufa, aquecimento global. 
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Gestão comunitária a partir de técnica de compostagem 

Layane Carmem Arruda da Rocha - layrocha8@gmail.com 
Maykon Rodrigo Gomes de Barros - maykonbarros26@gmail.com 

Engenheiros de Biossistemas, Mestrandos em Engenharia Ambiental – Universidade Federal Rural de 
Pernambuco 

A compostagem é uma das formas mais simples e baratas de se tratar o lixo orgânico, além de 

gerar economia para a empresa que trata o lixo, também gera subprodutos proveitosos para 

agricultores, paisagistas, donas de casa, entre outros. Esses subprodutos, conhecidos como 

húmus e biofertizante, podem gerar renda, se comercializados, assim como melhorar jardins 

e culturas de forma sustentável. O biofertizante, por sua vez, além de servir como 

potencializador de culturas, também tem ação pesticida natural, sem agredir o meio ambiente. 

Assim, este trabalho tem como objetivo descrever uma experiência profissional adquirida 

durante a Escola de Verão, em 2018, que na ocasião foi construída uma composteira, em escala 

comunitária, na comunidade Costa de Dentro, no município de Florianópolis – SC. A 

composteira foi dimensionada para suprir a necessidade de aproximadamente 180 famílias, 

onde cada membro interessado em participar, faz o cadastro online e recebe um baldinho pra 

depositar o seu resíduo orgânico, assim, quando o baldinho está cheio o cidadão se dirige até 

o centro comunitário, entrega ao responsável e recebe em troca algum subproduto para utilizar 

na sua horta caseira. A composteira foi construída com dimensões de 4x0,5m, dentro da 

associação dos moradores, toda a comunidade se engajou para construção, tanto nas doações 

dos materiais necessários para a construção (brita, areia, pó de serra, entre outros), quanto no 

trabalho braçal. Segundo relatos dos moradores, é gerado cerca de 200L de biofertilizante por 

mês. O projeto recebeu o nome de “Costa Composta” e vem beneficiando diversas famílias, 

gerando renda para a associação dos moradores e alimentos de alta qualidade nas hortas 

domésticas.  Concluímos que, a técnica mostrou-se eficiente no aspecto ambiental, a partir do 

momento em que esse resíduo deixa de ser levado para um aterro sanitário, como também, no 

aspecto social, pois toda a comunidade se envolve no projeto, melhorando a qualidade de vida 

dos envolvidos. 
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O conhecimento que vem dos assentamentos: as primeiras publicações 
do curso bacharelado em agroecologia para assentados da reforma 

agrária e quilombolas no estado de Alagoas 

José Ubiratan Rezende Santana - birafloresta@yahoo.com.br 
Jorge Luiz Schirmer de Mattos - js-mattos@hotmail.com 
Ana Maria Dubeux Gervais - anadubeux66@gmail.com 

Rafael Navas - rafael.navas@ceca.ufal.br 

A experiência do curso de bacharelado em agroecologia para assentados da reforma agrária e 

quilombolas, ofertado no estado de Alagoas, possibilitou que o conhecimento local dos 

camponeses fosse evidenciado em trabalhos acadêmicos e socializado em apresentações orais 

durante o XI Congresso Brasileiro de Agroecologia - CBA. O presente resumo tem como 

objetivo apresentar a experiência de construção do conhecimento agroecológico - CCA no 

contexto da reforma agrária e do Pronera, tendo como foco a turma de bacharelado em 

agroecologia para beneficiários da reforma agrária do estado de Alagoas. Durante a primeira 

etapa de disciplinas do curso ocorrida no ano de 2018, denominada tempo escola, além da 

oferta de disciplinas básicas para os educandos, a etapa teve como estratégia organizar 

ferramentas de coleta e análise de dados, a fim de possibilitar que os estudantes, no retorno 

aos seus assentamentos e territórios quilombolas, realizassem a interpretação de suas 

realidades e organizassem as informações em formato de diagnóstico. Além de incentivar que 

os educandos pudessem correlacionar os conhecimentos teóricos das disciplinas com as 

diferentes realidades práticas inerentes às suas comunidades, permitiu também organizar a 

reflexão sobre os problemas e potencialidades dos assentamentos e territórios quilombolas em 

dimensões, como a social, a ambiental e a econômica. Fruto desta reflexão, como resultado do 

primeiro tempo comunidade, foram elaborados e encaminhados cinco trabalhos acadêmicos 

ao CBA e apresentados nos Tapiris de Saberes. Os trabalhos apresentados tiveram como tema: 

Modos de vida na comunidade Vale do Mucuripe-Santana do Acarau/CE; Diagnóstico social 

e produtivo do assentamento Frei Damião, Inhapi/AL; Diagnóstico do Assentamento São 

Frutuoso em São Luiz do Quitunde/AL; Extrativismo vegetal na Foz do rio São Francisco: 

riqueza ambiental e comunidades vulneráveis e Diagnóstico rural e social da comunidade 

assentamento 25 de julho, Girau do Ponciano/AL. A experiência inicial do curso vem 

demonstrando, numa primeira reflexão, que a temática da agroecologia trabalhada no 

contexto do ensino formal para assentados e quilombolas, possibilita a interpretação dos 

territórios pelos camponeses de forma qualificada e contextualizada, bem como possibilita 

recolocar os sujeitos locais numa outra relação, em que as populações do campo não são 

apenas receptores de políticas, mas formuladores de opinião e de conhecimento, seja este 

popular, tradicional, ou científico. 

 

Palavras Chave: agroecologia, assentamentos, campesinato.
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Agroecologia e sua construção epistemológica nas comunidades 
tradicionais 

Luciano de Oliveira Costa - lucianokearo@gmail.com 
José Cláudio Rocha - joseclaudiorochaadv@gmail.com 

Edonilce da Rocha BARROS - ebarros@uneb.br 
Universidade do Estado da Bahia 

A agroecologia não tem a resposta para todas as indagações nem a solução para todos os 

problemas existentes no mundo, mas propõe dialogar com os princípios democráticos, 

participativos e educacionais nas diversas áreas do conhecimento. Praticar agroecologia na 

perspectiva de desenvolvimento territorial exige compreender os diferentes ecossistemas 

locais. O objetivo deste trabalho é apresentar as comunidades de terreiro como um território 

onde se pratica os princípios agroecológicos. Reconhecer as comunidades de terreiro como 

espaços educativos, remete-nos perceber as múltiplas aprendizagens neles apreendidas. Os 

resultados apresentados neste texto são fragmentos de uma pesquisa em andamento, que se 

assenta na pesquisa do tipo qualitativa, tendo como metodologia a observação participante. A 

base empírica são três comunidades de terreiro na cidade de Juazeiro Bahia. Os resultados 

preliminares apontam que as comunidades tradicionais buscam preservar a agricultura 

familiar não somente pela transmissão oral ou pelo elemento sagrado, mas também, por meio 

da preservação da agrofloresta na medida em que a população cuida das árvores nativas, 

utilizando-se de quintais produtivos com o cultivo de hortaliças, fruteiras, plantas medicinais, 

flores ornamentais e ainda criam pequenos animais como galinhas, porcos, bode, cabra e 

animais domésticos com técnicas de produção de alto impacto ao meio ambiente, ou seja, o 

cultivo orgânico.  Ademais, foi realizado um ensaio fotográfico para registro da diversidade 

de plantas existentes e preservadas nos territórios onde se cultuam a religião de matriz 

africana, local este em que natureza e sagrado se integram. A forma como as comunidades de 

terreiro lidam com o meio ambiente, demonstra que a agroecologia não se ensina, se vive e se 

pratica para o Bem Viver em diferentes territórios, como no território Semiárido Brasileiro. 
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Conceitos inovadores: Boas práticas de conservação de abelhas nativas 
desenvolvidos no meliponário JANDERMM em Jardim do Seridó/RN 

Luana de Azevedo Dantas - luana.jsrn@gmail.com 
Francisco Roberto de Sousa Marques- roberto.marques2@yahoo.com.br 

Jayne Karla de Medeiros Santos - karlajayne01@gmail.com 
Agenor Gomes dos Santos Filho - agenoragroif@gmail.com 

Alicia Camila Zeferino - aliciazefer@gmail.com 
Geovana Araújo da Silva - geovana.agro.ifpb@gmail.com 

Este resumo viabiliza repassar o conhecimento empírico junto a conceitos inovadores do 

criador de abelhas Ezequiel Roberto Medeiros de Macedo, da cidade de Jardim do Seridó no 

interior do Rio Grande do Norte, há 247 km da capital potiguar, Natal-RN. Ao longo de sua 

trajetória no ramo da meliponicultura, ele desenvolveu vários métodos inovadores no seu 

meliponário, agregado a boas práticas de convivência com o semiárido e através da observação 

diária. Este trabalho tem por objetivo propagar o conhecimento do meliponicultor, afim de 

levar essas informações para agricultores que  

trabalham com abelhas, assim facilitando o manejo, proporcionando o bem-estar animal  

e de certa forma ajudar na geração de renda. Dos dias 15 a 19 de novembro de 2019, foi feito 

um diário de campo onde foi possível observar as diversas criações e novos equipamentos 

desenvolvidos para facilitar o manejo junto a práticas agroecológicas no meliponário 

JANDERMM. Com o passar dos dias foi descrito cada detalhe e a sua importância 

respectivamente. Nesses dias, foi possível adquirir um pouco de experiência com Ezequiel, e 

nesses dias foi possível adquirir o contato direto com as abelhas que é algo que o meliponário 

proporciona sem nenhum risco aos visitantes, pois são abelhas sem ferrão. Observou-se que o 

manejo é de suma importância para todos os seus resultados de produtividade. O cuidado 

com o bem-estar das abelhas chama atenção, todo o sistema de interação entre plantas e 

abelhas que desenvolveu em 200 m². Descobriu-se que no local tem um mini minhocário, com 

a limpeza do meliponário, todos os dias se junta uma determinada quantidade de folhas, e ele 

dá a essas minhocas esses restos de folhas para se alimentarem e assim produzir o próprio 

composto de suas plantas, tendo assim um equilíbrio do próprio ecossistema. O diferencial do 

local é principalmente a multiplicação das abelhas, que de uma caixa ele consegue multiplicar 

87 colônias, criando assim o conceito Fábrica de abelhas, vale salientar, que não se tem algo 

parecido na literatura, e isso, Ezequiel conseguiu através de técnicas de manejo, que dar bem-

estar animal como a caixa viva, que é mais uma de suas criações, ajuda na umidificação da 

colônia assim causando um conforto térmico. Com os métodos desenvolvidos espera-se que, 

esses novos conceitos sejam divulgados, essa informação chegue aos meliponicultores e de que 

de alguma forma colabore para o melhoramento de seus meliponíneos. A multiplicação das 

abelhas desenvolvidas por Ezequiel, é possível basta agregar condições favoráveis para que 

isso aconteça e a fábrica de abelhas surge graças a esse método junto a coméia viva resultando 

em 100% de produtividade. Portanto a meliponicultura é totalmente viável para a região 

semiárida, como fonte de geração de renda e na conservação das abelhas nativas sem ferrão, 

incrementadas com os conceitos inovadores do meliponário JANDERMM.  
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O papel da Feira Agroecológica de Serra Talhada no fortalecimento da 
família camponesa no Sertão do Pajeú-PE 

Juliana Carneiro Pires - juliana_ana_nana@hotmail.com  

As feiras agroecológicas, diferentemente das feiras convencionais, são pautadas numa lógica 

distinta da agricultura moderna, visto que os produtos comercializados encontram-se livres 

de agrotóxicos; de produtos químicos; a própria família camponesa comercializa sua 

produção, isto é, não há a figura do atravessador; os alimentos são diversificados e saudáveis 

oriundos de um agroecossistema resiliente e biodiverso. Desse modo, o presente trabalho 

busca expor a importância da Feira Agroecológica de Serra Talhada, Sertão do Pajeú, para os 

camponeses e camponesas. Foram realizadas leituras relativos à questão agrária Brasileira, à 

agroecologia, ao sertão e ao campesinato. Bem como, observações e entrevistas 

semiestruturadas com onze integrantes do espaço agroecológico. A feira agroecológica de 

Serra Talhada- FAST acontece todos os sábados pela manhã, na praça Sérgio Magalhães, com 

a participação de diversos agricultores e agricultoras de Serra Talhada e municípios vizinhos 

que são assessorados por instituições que atuam na região, são eles, o Centro de Educação 

Comunitária Rural (CECOR), o Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sábia (Centro 

Sabiá) e a Associação de Desenvolvimento Rural Sustentável da Serra da Baixa Verde 

(ADESSU Baixa Verde). A feira agroecológica tem permitido maior autonomia, renda, 

conscientização da importância de cuidar da natureza e da saúde da família camponesa, como 

da sociedade, além de ser um espaço de troca de experiências. É nesse momento que cada 

integrante ajuda mutuamente sobre técnicas no cuidado do agroecossistema, retira dúvidas, 

dialoga sobre as dificuldades, troca produtos e também incentiva.  Assim, a participação na 

feira agroecológica vem garantindo o sustento da família camponesa, maior soberania 

alimentar e qualidade de vida. 

 

Palavras-chave: Família Camponesa; Feira Agroecológica; Sertão. 
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Olho d’água das onças: uma proposta de educação ambiental no Seridó 
paraibano 

Geovana Araújo da Silva – geovana.agro.ifpb@gmail.com 
Francisco Roberto de Sousa Marques - roberto.marques2@yahoo.com.br 

Alicia Camila Zeferino da Silva - aliciazefer@gmail.com 
Agenor Gomes dos Santos Filho - agenoragroif@gmail.com 

Luana de Azevedo Dantas - luana.jsrn@gmail.com 
Jayne Karla de Medeiros Santos - karlajayne01@gmail.com 

O presente trabalho trata de uma proposta de Educação ambiental que está sendo 

desenvolvida numa parceria entre a Associação Trilhas da Caatinga e o IFPB, Campus Picuí. 

O município de Picuí está localizado no semiárido paraibano, na microrregião do Seridó, e 

encontra-se em adiantado processo de desertificação promovido pelas mudanças climáticas e 

pela ação antrópica através do desmatamento, da prática da pecuária extensiva e da 

mineração, presentes em toda região do Seridó. A proposta terá como base física a propriedade 

Sítio Olho d’Água Novo, mais conhecido como Olho d’Água das Onças, localizada a onze 

quilômetros da sede do município de Picuí, que possui uma área de trinta e cinco hectares. 

Sua cobertura vegetal apresenta todas as características típicas da caatinga, com plantas 

xerófitas, arbórea-arbustiva e árvores de pequeno e de grande porte; na área já foram 

catalogadas 42 espécies de plantas nativas da Caatinga com seus nomes populares e 

respectivos nomes científicos. A área serve de refúgio para diversos animais e aves silvestres; 

a região apresenta três microclimas, sendo explícito a estrutura rochosa e suas modificações 

no relevo, assim como seu desgaste por algumas práticas de exploração pecuária e de 

mineração que havia no local. Durante a aula de campo da disciplina Biomas da Caatinga, 

realizada no dia 20 de novembro de 2019, ministrada pelo professor Roberto Marques e um 

dos membros da Associação Trilhas na Caatinga, colocamos em prática novas visões sobre a 

importância de preservar o meio ambiente como forma de educar a sociedade civil, sendo 

abordada temáticas como a exploração e extrativismo, a caça ilegal de animais silvestres, que 

é muito presente no Seridó, a falta de informação para a construção de hábitos e práticas 

adequadas para conviver com o semiárido, e também sobre a fiscalização precária nas poucas 

áreas preservadas da caatinga, o que facilita e eleva o nível de desmatamento e exploração 

predatória no território. Na propriedade existe uma nascente onde ocorre um processo de 

infiltração de águas pluviais para o subsolo, mas devido aos poucos índices de chuva, nos 

últimos anos, a mesma já se encontra seca. Desse modo, o presente relato tem por objetivo 

sistematizar esta experiência na qual houve troca de saberes reconstruindo ideias e quebrando 

falsas teorias propagadas na população referente ao bioma caatinga, trazendo 

questionamentos e novas percepções, quando se trata de política e educação no semiárido. E 

ainda, conhecer a proposta em andamento que visa transformar a área em estudo numa RPPN 

– Reserva Particular do Património Natural. E, assim, promover a recuperação da nascente 

Olho d’Água das Onças, a organização da propriedade para receber alunos e pesquisadores 

interessados na conservação do bioma Caatinga, como também construir um viveiro de mudas 

nativas para replantio no entrono da nascente e tornar a propriedade apropriada à prática de 

trilhas ecológicas e ao fomento ao ecoturismo. Valendo dizer que o projeto estará em 
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concordância com os ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – e visa à formação de 

multiplicadores das ideias de conservação do bioma Caatinga.  
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Políticas públicas de prevenção do êxodo rural no semiárido 

Thaísia Venância Barbosa da Silva - thaisia.tata@yahoo.com 
Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental da UFRPE 

Evaldo Dantas da Silva - evo.dantas@gmail.com 
Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco 

Thamirys Suelle da Silva - thamiryssuelle@gmail.com 
Pós-graduação em Engenharia Ambiental 

Bruna Gabryela Pereira Lopes Monteiro - brunamonteiro1a2013@gmail.com 
Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental da UFRPE 

Devido a pouca perspectiva de desenvolvimento e de fenômenos naturais no semiárido, 

estimula o êxodo de agricultores da zona rural para os grandes centros urbanos, gerando 

vários problemas sociais. No período de 2012 a 2017, houve a pior seca registrada no Brasil. A 

partir de grandes dificuldades, surgem alternativas de sobrevivência, como a implantação de 

políticas públicas que são desenvolvidas no e para o semiárido, fazendo com que os residentes 

não sintam a necessidade de abandonar o campo. Atualmente, esta problemática atinge 

menores regiões, se comparado há alguns anos passados. Este artigo discorre sobre políticas 

públicas relacionadas ao convívio com a seca no contexto do semiárido brasileiro, com a 

consequente prevenção do êxodo rural. O objetivo desta pesquisa foi analisar as contribuições 

das políticas públicas voltadas para a mitigação dos problemas socioambientais relacionados 

à estiagem prolongada na região do semiárido, quebra de safra de plantio de sequeiro e 

estratégias para a convivência com o semiárido. Metodologicamente, o estudo foi 

desenvolvido através de uma pesquisa descritivo-exploratória, possibilitando realizar 

algumas análises preliminares da temática. Como resultado, verificou-se que o 

desenvolvimento de Tecnologias Sociais, Políticas Públicas e investimento financeiro nesses 

territórios, que tornaram a vida do agricultor menos comprometida, propiciando melhores 

condições de subsistência. Devido à baixa intensidade de chuva, o semiárido brasileiro 

apresenta déficit hídrico, ocasionando sérios impactos sociais e ambientais. Dados levantados 

apontam que a precipitação anual no semiárido é inferior a 800 milímetros, ao passo que no 

período de 2015 a 2016 atingiu uma média de 588 milímetros, gerando um risco de seca maior 

na região. Pelo menos 12,85% do semiárido brasileiro enfrenta o processo de desertificação, 

decorrente da falta de chuvas e equívocos no manejo das terras. Tendo em vista que a água é 

um recurso natural importante no período de seca, torna-se a acumulação deste 

imprescindível, sendo necessárias obras de engenharia para tal fim. A estruturação de Políticas 

Públicas contribui para fixação do homem no campo, tanto utilizando tecnologias e 

procedimentos apropriados, assim como por meio de Políticas Públicas de geração de renda 

mínima como o Bolsa Família, evitando o processo de concentração da propriedade e o 

aumento das populações nas cidades formando aglomerações urbanas. Por outro lado, mais 

de 70% dos alimentos produzidos no país são provenientes da Agricultura Familiar, que 

também tem um papel importante nesse processo, visto geração de renda e trabalho. Outra 

medida para minimizar a imigração é orientar o agricultor de como ordenar e conscientizá-lo 

para o uso sustentável dos recursos. No entanto, o semiárido apresenta outros desafios, que 

englobam desde questões políticas, socioambientais, econômicas, tecnológicas e, 

principalmente, a manutenção da Agricultura Familiar numa perspectiva cultural e de 
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identidade de um grupo. Compreende-se que tal temática deva ser aprofundada por meio da 

ampliação dos conhecimentos, especialmente a identificação de áreas passíveis de aplicação 

das Políticas Públicas já existentes, direcionadas ao semiárido, como forma de consolidar a 

sobrevivência o estilo de vida da Agricultura Familiar nas zonas rurais, consolidando sua 

perspectiva de vida. 
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Processo de transição agroecológica no sertão pernambucano 

Juliana Carneiro Pires - juliana_ana_nana@hotmail.com 

A transição agroecológica trata-se de um processo gradual de transformação do uso do 

agroecossistema pelos agricultores e agricultoras visando a uma agricultura mais sustentável. 

Essa transformação não busca simplesmente o não uso de agrotóxicos, mas também 

modificações socioculturais, econômicos e políticos. Desse modo, o presente trabalho busca 

compreender, na prática, os benefícios e dificuldades vivenciadas pela família camponesa no 

processo de Transição Agroecológica. A pesquisa foi realizada na Comunidade Carro 

Quebrado, área rural, no município de Triunfo, Sertão do Pajeú. Para tal, foram realizadas 

pesquisas bibliográficas sobre Agroecologia, Transição Agroecológica, Sistemas 

Agroflorestais, Campesinato e Sertão, posteriormente o trabalho de campo entrevistando nove 

camponeses e camponeses com sistemas agroflorestais já consolidados e os que estão em 

processo de transição agroecológica. A instituição Centro de Desenvolvimento Agroecológico 

Sabiá (Centro Sabiá) vem atuando na comunidade há mais de 15 anos através de apoio técnico, 

palestras e intercâmbios, no entanto a principal dificuldade ainda é falta de maior presença de 

extensionistas na região. A Associação dos Produtores Agroecológicos da Comunidade Carro 

Quebrado garante maior autonomia em relação ao Centro Sabiá, visto que nas reuniões 

realizadas mensalmente, as famílias trocam experiências vivenciadas e ajudam-se 

mutuamente. Os princípios da agroecologia têm possibilitado, gradativamente a recuperação 

de áreas degradadas, desenvolvimento de agroecossistemas mais resistentes e agrobiodiverso, 

por meio da agricultura agroflorestal, além de maior adaptação aos longos períodos de seca. 

O principal objetivo das famílias é posteriormente participarem da feira agroecológica de Serra 

Talhada, localizada no município vizinho, uma vez que garante maior autonomia e renda. 

 

Palavras-chave: comunidade; sertão; transição agroecológica. 
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Tecnologias sociais como alternativa para garantia da segurança hídrica 
no semiárido 

Evaldo Dantas da Silva - evo.dantas@gmail.com 
Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco 

Thamirys Suelle da Silva - thamiryssuelle@gmail.com 
Pós-graduação em Engenharia Ambiental 

Bruna Gabryela Pereira Lopes Monteiro - brunamonteiro1a2013@gmail.com 
Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental da UFRPE 

Thaísia Venância Barbosa da Silva - thaisia.tata@yahoo.com 
Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental da UFRPE 

A água é de extrema necessidade para a manutenção da vida e garantir o acesso em região 

economicamente desfavorecida e infimamente abastecida pela rede pública geral,  

como o semiárido brasileiro. Assim, elevar o conhecimento e o domínio tecnológico de baixo 

custo, sobretudo para atender a população de menor poder aquisitivo, é de fundamental 

relevância. Neste sentido, o combate a escassez hídrica para atender o consumo humano e 

atividades na lavoura de subsistência tem nas Tecnologias Sociais uma alternativa 

economicamente viável. Tecnologias Sociais são compreendidas pelo conjunto de técnicas, 

metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população 

e apropriadas por esta, que representam soluções para inclusão social e melhoria das 

condições de vida. Neste sentido, a elaboração deste trabalho teve por objetivo identificar 

novas possibilidades de obtenção e captação de águas para o consumo humano e aplicáveis à 

economia da semiárido brasileiro por meio da análise das Tecnologias Sociais cadastradas pela 

Fundação Banco do Brasil. Foram observadas as tecnologias que têm lugar no semiárido, em 

particular no Município de Arcoverde, Pernambuco. Tais tecnologias foram desenvolvidas por 

profissionais acadêmicos nas universidades brasileiras, em parceria com agricultores 

familiares do semiárido. Dentre estas tecnologias, destacam-se as denominadas por Águas 

Limpas: Desafio para o Desenvolvimento Consciente e Sustentável (conjunto de ações que visa 

implementar e despertar a importância do saneamento básico nas propriedades rurais do 

município de Caxias do Sul, que contempla o abastecimento da população rural com água 

potável (através da recuperação de vertentes e poços artesianos), destino adequado das águas 

servidas (instalação de sistema de esgotamento sanitário), destino adequado dos dejetos de 

animais (instalação de esterqueiras) e o destino adequado das embalagens vazias de 

agrotóxicos (campanhas de recolhimento), sendo que as ações estão relacionadas à promoção 

da qualidade de vida bem como à proteção dos ambientes naturais, em especial, os recursos 

hídricos.); Água e Economia Solidária (Captação e armazenamento de água da chuva, em 

cisternas de placa com capacidade de armazenamento de 52 mil litros de água destinada a 

para produção de alimentos, feita pelos Empreendimentos Econômicos Solidários – EES do 

semiárido baiano, com cisternas de placa como alternativa para armazenamento de água para 

produção coletiva com bases na economia solidária) e cisterna Chapéu do Padre Cícero 

(cisterna com capacidade de estocar 52 mil litros de água, ligada a um calçadão circular, que 

somado ao seu teto obtém-se 80 m², serve como área de captação da água das chuvas que 

escorre para seu interior através de fendas nas bordas, onde utiliza-se bomba elétrica para 
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retirar a água). Estas Tecnologias que propiciam a captação de águas pluviais desviadas para 

cisternas de placas que, devidamente fechados, impedem a evaporação das mesmas. Além 

desta, verificou-se também a tecnologia Água de Valor e Sabor, que consiste em preliminar 

limpeza biológica para o reuso de águas na irrigação de lavoura ou higiene doméstica 

periférica. Os resultados da experiência apontaram para uma considerável alternativa na 

minimização dos efeitos da escassez hídrica com o uso de Tecnologias Sociais. Espera-se que 

este possa auxiliar na disseminação destas tecnologias.



 

 

Sessão 4 

Gênero e Geração 
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A questão de gênero nos estabelecimentos agropecuários no semiárido 
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Evaldo Dantas da Silva - evo.dantas@gmail.com 
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Thamirys Suelle da Silva - thamiryssuelle@gmail.com 
Pós-graduação em Engenharia Ambiental 

Bruna Gabryela Pereira Lopes Monteiro - brunamonteiro1a2013@gmail.com 
Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental da UFRPE 

No campo, a temática da desigualdade de gênero tende a agravar-se por haver uma 

valorização da atividade braçal em relação ao cultivo. No entanto, as mulheres vêm ocupando 

um papel fundamental na agricultura, proporcionando um crescimento individual, coletivo e, 

principalmente, social em suas vidas. Esta transição reitera a migração do seu papel, 

inicialmente de reprodutora e cuidadora de lar, para também produtora e participante das 

decisões. Esta realidade está presente na Agricultura Familiar, que é a principal fonte 

econômica da Região Nordeste. Entretanto, devido a problemas ocasionados pelo clima local, 

como estiagens, além de falta de infraestrutura apropriada para as condições edafoclimáticas, 

esta apresenta baixo rendimento. Nesta, as mulheres apresentam uma notável importância, 

uma vez que além do trabalho exercido no campo, possuem um olhar de preocupação com a 

segurança alimentar, nutricional e com a sustentabilidade do meio. Por isso, o presente resumo 

tem por propósito analisar a desigualdade de gênero no processo de empoderamento da 

mulher na Agroecologia. Pernambuco ocupa uma área de 98 149,119 km² e, segundo dados do 

último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, totaliza 8.796.448 habitantes. O 

município de Ibimirim está situado em Pernambuco, à 333 km da cidade de Recife, com área 

municipal é de 1.906,436 km². O clima dominante da região é o semiárido, com temperatura 

média anual de 25°C. A temperatura mínima corresponde a 23°C aproximadamente, enquanto 

a máxima, atinge até 40°C. Cerca de 16 milhões de pessoas ocupadas em estabelecimentos 

agropecuários no Brasil, aproximadamente 12 milhões correspondem à Agricultura Familiar 

e, em Pernambuco e Ibimirim a, respectivamente, 83% e 89% do total das atividades agrícolas, 

demonstrando a predominância deste tipo de prática nestas regiões. Em relação a questão de 

gênero na Agricultura Familiar, observa-se o dobro de homens do que de mulheres, ao passo 

que quanto aos que dirigem o estabelecimento, a quantidade de homens chega a ser 7 vezes 

maior que a de mulheres, no cenário agrícola geral, e 6 vezes maior quando se trata da 

agricultura familiar. Não há propriedade compartilhada na fala dos agricultores. Entretanto o 

panorama da desigualdade de gênero vem aos poucos sendo alterado, pois em 2006, 13% do 

total de estabelecimentos agropecuários eram dirigidos por mulheres, ao passo que em 2017 

já eram 19%. Também em Pernambuco, observou-se este aumento, de 18% para 27%, 

respectivamente. Em Ibimirim tal mudança também foi detectada, variando de 21% para 30%. 

Recomenda-se que trabalhos adicionais sejam realizados em diversas regiões do país para 

verificar se o processo observado no semiárido pernambucano também se replica em outras 

localidades, assim como identificação das estratégias para o empoderamento social das 

mulheres e o fortalecimento da Agricultura Familiar e da Agroecologia. Acredita-se que 
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extinção da desigualdade de gênero na Agroecologia acarretaria o aumento da produtividade, 

a redução do desmatamento e a fome nessas regiões, fato que ratifica a relevância desta prática. 
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Aroeiras Rede de Saúde: mulheres na promoção e construção da Saúde 
no campo e na cidade em diálogos de saberes populares e acadêmicos 

Jackline Gomes da Silva 
Juliana Vieira de Melo Giusti 

Assíria Maria de Lima Germano 
Maria Gabriela Freire Lins 

Rebeca Kneipp Lidizio 
Estudantes de Graduação da UFRPE 

Lourinalda Luiza Dantas da Silva Selva de Oliviera 
Professora Associada III do Departamento de Química da UFRPE 

As mulheres são responsáveis pelo cuidado da saúde de si e da família. A promoção da saúde 

está relacionada com o modo de vida, alimentação, espiritualidade, educação e outros fatores 

que hoje está sendo discutido quando relacionamos saúde e agroecologia. Está reflexão 

provocou em articular mulhares que estão a frente de práticas de Saúde no Campo e na Cidade 

com o objetivo de criar a Rede Aroeira de Saúde da Mulher seja do campo ou da cidade. Como 

metodologia foram realizadas reuniões coletivas com grupos de mulheres, para a construção 

do III Simpósio de Plantas Medicinais Dialogando o Saber Acadêmico com o Saber Popular. 

Foram realizadas 5 reuniões preparatórias que aconteciam em média uma vez por semana nos 

meses de setembro e outubro de 2019 no Núcleo de Agroecologia e Campesinato da UFRPE, 

sendo compostas por mulheres representantes da Associação de Manipuladores de Remédios 

Fitoterápicos Tradicionais e Semi Artesanais (AMARFITSA); do núcleo de Saúde do MST; 

Departamento de Qualidade de Vida (DQV/UFRPE); Laboratório de Química Aplicada a 

Fitoterápicos (LaQAF/UFRPE); Coletivo Flor de Mulungu do Serviço de Tecnologia 

Alternativa (SERTA); Cais do Parto e ESCTA; Boninas; Espiral e Territórios Afetivos; 

Caranguejo Uçá; Grupo Espaço Mulher; Ciranda de Mulheres; Núcleo Jurema Feminismos, 

Agroecologia e Ruralidades da UFPRE; Alquimias da Terra; Núcleo de Agroecologia e 

Campesinato (NAC); Projeto Saúde da Floresta UFRPE. Foi organizada uma homenagem às 

mulheres que compõem a AMARFITISA à mais de vinte anos, com as representantes dos 

laboratórios do CESAM, CEFOMP e CESAV. A programação foi elaborada com temas que 

abordassem os saberes sobre saúde sexual e reprodutiva relacionados à Sexualidade e o direito 

de gerar, gestar e nascer naturalmente, saúde e aborto; e saúde mental e direitos humanos, 

com mulheres e redução de danos e divisão sexual do trabalho. Oficinas ministradas por 

mulheres com práticas em produção de mudas, autoexame ginecológico, vaporização do 

útero, perfumaria, produção de produtos de faxina ecológica. A maioria das atividades foram 

realizadas no Barracão da Reforma agrária nos dias 23 e 24 de outubro de 2019, de 9:00h as 

17:00 h. Para sistematizar foi construído um painel onde cada mulher escrevia numa boneca 

qual sua prática de saúde e território que pertence. Foi possível observarmos a diversidade de 

práticas de saúde, como benzedeira, raizeiras, reiki, etc. Os diálogos foram estabelecidos e 

mediados e as mulheres realizavam seus relatos sobre os temas. Sendo possível construir uma 

rica troca de saberes, reconhecer e fortalecer as práticas que cada uma trazia dos seus 

territórios. As vivências das oficinas foram importantes na valorização e fortalecimento no que 

diz respeito a promoção de saúde voltada para as mulheres. A Rede Aroeira foi estabelecida 

com articulação do LaQAF/UFRPE, organizações não governamentais e da sociedade civil 



1º Seminário de Agroecologia e Desenvolvimento Territorial - 2019 
Agroecologia e territórios do semiárido: construindo resistências, diálogos de saberes e interdisciplinaridade 

44 

 

com fortalecimento e valorização das práticas de saúde que são invisibilizadas pelo sistema de 

saúde. Como encaminhamento em 2021 o IV Simpósio de Plantas Medicinais ocorra em 

Normandia, no Assentamento do MST, articulado pela Rede Aroeira. Até lá estão acontecendo 

articulações que são socializadas pela rede. 
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Cozinhando Resistência: grupo de mulheres e geração de renda do 
quilombola Sítio Estrela 

Anderson Melo - admelo22@gmail.com 
Juciany Medeiros - jucianymedeiros@gmail.com 

Amanda Rodrigues - amandarlima07@gmail.com 
Residência Multiprofissional Integrada em Saúde do Campo-UPE 

Ana Dubeux - anadubeux66@gmail.com 
Coordenadora do PPGADT da UFRPE 

A comunidade Quilombola Sítio Estrela remanescente de quilombo, foi certificado pela 

Fundação Palmares em 2005, sendo a maior comunidade quilombola em extensão territorial 

de Garanhuns- PE. As dificuldades de acesso à comunidade (falta de transporte, distância dos 

dispositivos, dispersão territorial dos domicílios) dificulta o trabalho das equipes de cuidado 

da USF e do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Quilombo. O programa de 

Residência Multiprofissional em Saúde da Família com ênfase na Saúde do Campo, da 

Universidade de Pernambuco - UPE, atua na comunidade com propostas de intervenção que 

surgem das vivências dos profissionais residentes e de demandas trazidas por líderes 

comunitários. O presente projeto se deu através de uma atividade de intervenção no Grupo de 

Mulheres e Geração de Renda nessa comunidade, levando em consideração a valorização dos 

saberes populares das próprias mulheres e de suas ancestrais. Tendo como meta a 

comemoração do dia das Mães foi organizado em parceria com o CRAS quilombo a oferta de 

uma oficina culinária para que as próprias mulheres desse grupo confeccionassem um bolo 

que contenha ingredientes regionais. Tendo como facilitador dessa oficina o nutricionista 

residente em saúde do campo. A oficina foi realizada na cozinha do CRAS Quilombo no dia 

11 de maio de 2019, com presença de 4 mulheres e do facilitador. Onde foi elaborado um bolo 

para ser servido a todos que participaram da comemoração do dia festivo. A princípio foi 

pensado como objetivo dessa ação o fortalecimento do vínculo entre as mulheres, a promoção 

de equidade de gênero e alimentação saudável, valorização dos hábitos locais, em estimular o 

protagonismo das mulheres na autonomia do grupo; prover formação técnica breve; além de 

que futuras oficinas pudessem ter um caráter de geração de renda. A intervenção realizada 

representa um passo importante no empoderamento das mulheres quilombolas, desde o 

enfrentamento da desigualdade racial, social, de gênero e etnia. 

 

Palavras-Chave: quilombolas; mulheres; Segurança Alimentar e Nutricional. 
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Empoderamento feminino na agroecologia 

Mirela Maria Nóbrega Marques - mirellanmarques@outlook.com 
Kardelan Arteiro da Silva - kardelanok0@gmail.com 

Frederico Antonio Peregrino Wanderley da Costa Neto - fredpwneto@hotmail.com 
Soraya Giovanetti El-Deir - sorayaeldeir@pq.cnpq.br; sorayageldeir@gmail.com 

Grupo Gestão Ambiental em Pernambuco – Gampe/UFRPE 

A inserção social da mulher ocorreu a partir de meados do século XIX, onde a mulher começou 

a conquistar seu lugar no mercado do trabalho e, posteriormente, através da educação e acesso 

aos conhecimentos científicos, seu papel foi ampliado nas representações sociais. Porém, ainda 

hoje ainda existem problemas referentes à desigualdade de gênero que devem ser combatidos, 

os quais tendem a se agravar quando nos referimos ao meio Rural, visto que há uma 

valorização da atividade braçal em relação ao cultivo. No entanto, o cenário rural vem se 

adaptando à realidade da paridade de gênero, as mulheres vêm ocupando um papel 

fundamental na agricultura, proporcionando um crescimento individual, coletivo e, 

principalmente, social em suas vidas, pois ratifica sua capacidade laboral, dando suporte ao 

processo de realização pessoal e independência profissional. Esta transição reitera a migração 

do seu papel, inicialmente de reprodutora e cuidadora de lar, para também agricultora e 

participante das decisões. De modo a melhor entender o empoderamento feminino na 

Agroecologia, objetivou-se analisar os efeitos e resultados das políticas públicas brasileiras 

voltadas a alcançar esse fator. Esta pesquisa teve como foco o município de Ibimirim, o qual 

apresenta uma grande quantidade de propriedades que usufruem da Agricultura Familiar 

como renda majoritária. Os dados e características da região foram levantados a partir de 

pesquisas realizadas em artigos científicos, livros, sites institucionais, teses e dissertações com 

foco em temas relativos à Agricultura Familiar, Agroecologia, empoderamento feminino, 

desigualdade de gênero e políticas públicas. Com o passar dos anos, a mulher vem 

conquistando cada vez mais espaço no meio rural. Em 2006, somente 13% das propriedades 

rurais brasileiras eram gerenciadas por mulheres, porém com o passar dos anos e o 

desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao direito feminino no campo, esse número 

passou para 19% em 2017, havendo um crescimento mais acentuado no região de Ibimirim, 

onde este número passou de 21% para 30% em 2017. A conquista feminina não se resume 

somente ao número de propriedades obtidas, como também conquistaram direitos 

constitucionais como a previdência social, consistindo na aposentadoria, no salário-

maternidade e no auxílio-doença, que entraram em vigor no início da década de 90. A presença 

feminina é marcante na Agroecologia, entretanto, quando analisado a gestão dos 

estabelecimentos agrícolas, há um predomínio masculino, demonstrando que ainda ocorre 

uma acentuada desigualdade de gêneros na Agricultura. No entanto, devido a políticas 

públicas voltadas ao direito das Agricultoras, o número de propriedades geridas por mulheres 

aumentou em 9% no Brasil entre os anos de 2006 e 2017 e, além disso, cada vez mais as 

mulheres conquistam direitos sociais que antes não eram disponíveis. 
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Quem disse que homem não chora? Intervenção dos residentes em saúde 
da família com ênfase em saúde da população do campo na campanha 

do novembro azul. 

Anderson de Melo Araújo 
José Wellington de Oliveira   

Amanda Rodrigues de Lima dos Santos 
Ana Clara Rodrigues Meireles 

Susane Lindinalva da Silva 
Juciany Medeiros Araújo 

UPE 

Período da Realização: Realizado em novembro de 2018. Objetivo da experiência: Ofertar 

práticas de cuidado e educação em saúde aos usuários do gênero masculino do território da 

USF- Iratama, focando numa perspectiva ampliada de saúde. Objetivo: Este trabalho tem como 

objetivo explanar sobre a experiência vivenciada na campanha do novembro azul na Unidade 

de Saúde da Família de Iratama, dando enfoque ao princípio da integralidade. Metodologia: 

Pensando em atingir a população masculina do território da USF Iratama, visto que esta 

parcela populacional é a que menos se faz presente nas ações de cuidado, pensou-se um espaço 

atrelado a campanha do novembro azul, mas que não estivesse apenas direcionada a 

prevenção do câncer de próstata. Para tal, realizou-se uma roda de conversa sobre a saúde do 

homem, evidenciando potencialidades e fragilidades deste processo. Resultados: A ação 

conseguiu reunir um quantitativo significativo de homens e foi possível discutir sobre as 

reflexões individuais que estes têm sobre sua saúde. Identificaram-se possíveis agravantes, 

dificuldades de acesso, fragilidades do serviço e foram pensadas formas alternativas de 

cuidado. Inserindo práticas integrativas no dia-a-dia da unidade, como por exemplo o uso de 

auriculoterapia nos grupos de tabagistas, e para lesões por esforço repetitivo, comuns 

trabalhadores rurais. Análise crítica: A saúde do homem é vislumbrada a partir de uma 

construção machista e patriarcal que não permite fragilidades e/ou adoecimentos. Nessa 

perspectiva os cuidados acabam sendo negligenciados e as ações desenvolvidas tomam uma 

lógica curativista e emergencial, deixando de lado a prevenção e a promoção a saúde. Pensar 

em cuidar da população campesina masculina na lógica longitudinal e integral se faz uma 

tarefa essencial e as práticas alternativas mostram-se ferramentas potentes neste processo. 

Conclusões: Pensar saúde do homem camponês é pensar nos determinantes de saúde que 

interferem no acesso destes aos serviços, em especial a atenção básica, onde a presença de 

mulheres é majoritária. Cuidar dos homens na lógica integral é garantir prevenção e promoção 

por perspectivas negligenciadas ou ocultadas. As PIC’s são um potente elo que pode 

aproximar os homens destes cuidados.



 

 

Sessão 5 

Saúde e Agroecologia 
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Ancestralidade e inovações no cultivo, beneficiamento e comercialização 
de plantas medicinais sob princípios da Agroecologia no município de 

Cruzeta-RN 

Agenor Gomes dos Santos Filho - agenoragroif@gmail.com 
Francisco Roberto de Sousa Marques - roberto.marques2@yahoo.com.br 

Alicia Camilla Zeferino - aliciazefer@gmail.com 
Luana de Azevedo Dantas - luana.jsrn@gmail.com 

Jayne Karla de Medeiros Santos - karlajayne01@gmail.com 
Geovana Araújo da Silva - geovana.agro.ifpb@gmail.com 

Este trabalho trata do cultivo, beneficiamento e uso de plantas medicinais no sítio UMARI II 

no município de Cruzeta-RN. O mesmo tem por objetivo contextualizar a prática da fitoterapia 

na agricultura familiar, sistematizando novos conceitos e práticas no uso destas plantas. Desse 

modo, a pesquisa em andamento se propõe dialogar com o conhecimento tradicional de 

agricultores familiares do semiárido potiguar. Assim, objetiva-se contextualizar e mostrar 

novas possibilidades na agricultura familiar para além da produção animal e de grandes 

culturas alimentares, viabilizando a inovação e conhecimentos práticos e valiosos para a 

população, que busca por algo natural. Diante deste contexto, D. Maria Azevedo, entra como 

protagonista na produção de medicamentos à base de plantas medicinais tradicionalmente 

utilizadas no Rio Grande do Norte, tendo em vista que na sua propriedade desenvolve 

diversos produtos naturais com plantas medicinais. Entre os dias 19 a 21 de outubro de 2019, 

no município de Cruzeta, especificamente no sítio UMARI II, propriedade de D. Maria 

Azevedo, dialogarmos e vivenciamos práticas na sua propriedade, na qual foi explorado 

convivência com a agricultura e uso dos recursos naturais. Nesta experiência foi visibilizado a 

produção, manejo e comercialização de produtos fitoterápicos, na qual D. Maria explícita suas 

plantas medicinais a produção de chás e xaropes para venda na feira Agroecológica na zona 

urbana da cidade de Cruzeta. Na propriedade, produz-se derivados de plantas medicinais, 

todas elas com fins de fabricação de remédios naturais e artesanais. Desta forma, D. Maria 

destaca que na sua propriedade tem produção de “corama (Bryophyllum pinnatum) capim santo 

(Cymbopogon citratus), mastruz (Dysphania ambrosioides), erva cidreira (Melissa officinalis), 

insulina (Cissus sicyoides), benzentacil (Penicilina), erva barbosa (Aloe arborescens) e agrião 

(Nasturtium officinale). Desta maneira, ela mostra na prática a relevância da agricultura familiar 

no cuidado com a saúde das pessoas, mostrando novas técnicas de produção do campo, assim 

dando visibilidade a produção natural de novas alternativas de remédios com base totalmente 

artesanal e natural. Nesta experiência, destaca-se a agricultora como protagonista na prática 

fitoterápica. Estas práticas de convivência com o semiárido brasileiro mostra a relevância da 

agricultura familiar diante das limitações impostas pelas mudanças climáticas, agregando 

cada dia mais alternativas naturais para a população. D. Maria, expressa em sua propriedade, 

colaborações no cenário atual da agricultura familiar, com novas práticas e inovações no 

campo, mostrando o aprendizado adquirido na Agroecologia e novas maneiras de 

comercialização além dos conceitos de alimentação animal e humana. Deste modo, destacando 

condutas fitoterápicas como alternativas de remédios naturais, trazendo na conjuntura atual 

da agricultura, novos métodos empreendedoras e valorização da agricultura familiar, 
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expondo assim, quebra de paradigmas nos conceitos colocado. Portanto, o objetivo inicial 

desse trabalho, foi sistematizar as práticas desenvolvidas por D. Maria Azevedo em sua 

propriedade, na qual com bases nas plantas medicinais, desenvolve alternativas de remédios 

naturais para serem comercializados no município em estudo, sendo explícito seus 

conhecimentos e sabedoria providos de conceitos agroecológicos.  
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Estratégias de segurança alimentar na fruticultura irrigada no Perímetro 
Irrigado do Moxotó - PIMOX, Imibimrim - PE 

Elisangela Guimarães - e.s.g.ambiental@gmail.com 
Programa de pós-graduação em Ciência Animal Tropical / UFRPE 

Kardelan Arteiro da Silva - kardelanok0@gmail.com 
Frederico Antonio Peregrino Wanderley da Costa Neto - fredpwneto@hotmail.com 

Soraya Giovanetti El-Deir - sorayaeldeir@pq.cnpq.br; sorayageldeir@gmail.com 
Grupo Gestão Ambiental em Pernambuco – Gampe/UFRPE 

Estudos mostram que a região semiárida do Nordeste Brasileiro possui a maior quantidade de 

pessoas baixa renda do país, sendo uma das áreas mais vulneráveis às mudanças climáticas e, 

portanto, umas das primeiras a sofrer com os impactos adversos. No Estado de Pernambuco, 

o município de Ibimirim está na zona que possui escassez hídrica durante quase todo o ano. 

Para compreender e buscar soluções sustentáveis para esta problemática, o estudo propiciou 

uma análise crítica quanto ao desenvolvimento de estratégias e a capacidade de adaptação dos 

indivíduos no que diz respeito às alterações negativas da escassez hídrica intensificadas pelas 

mudanças climáticas na segurança alimentar e agricultura do local. Foi desenvolvido um 

questionário e aplicado a 55 agricultores da região, além da visita de campo para contato e 

troca de experiências com estes trabalhadores rurais. O instrumento de trabalho foi dividido 

em cinco partes, a saber: (i) qualificação do entrevistado; (ii) agricultura; (iii) segurança hídrica; 

(iv) solo e irrigação e (v) produção do lote. Homens representam 87% dos entrevistados que 

realizam atividades agrícolasirrigadas há quase 40 anos. O tamanho médio destas áreas 

irrigadas é de 6 hectares. Os programas governamentais de financiamento auxiliam para a 

aquisição de material de trabalho e insumos para as plantações de diferentes culturas. Diante 

da hidrologia e da hidrogeologia do local não fornecer insumos necessários para a irrigação 

durante todo o ano, a maioria dos trabalhadores rurais utiliza poços artesianos, bem como o 

único reservatório do município para as atividades. Em 2015, este reservatório apresentou 

apenas 6% do volume total. As tecnologias de irrigação das culturas utilizadas pelos 

agricultores da região são através do gotejamento, do escorrimento e da aspersão. Cabe 

salientar que a escassez hídrica da região põe em risco a continuidade das atividades agrícolas, 

o abastecimento humano e até a dessedentarão dos animais. A elaboração e a implementação 

de políticas públicas voltadas ao enfretamento dos problemas descritos mostram-se como 

estratégias para a redução do êxodo rural e, consequentemente, promoção da sustentabilidade 

local. A diminuição do desperdício de água, além da implementação de tecnologias 

poupadoras deste recurso natural foram de suma importância para a continuação das 

atividades agrícolas. Assim, a implementação de cisternas, bem como a prática de reuso de 

água nas áreas irrigadas pôde proporcionar segurança hídrica, alimentar e nutricional dos 

agricultores da região. Espera-se que a formulação de Políticas Públicas se intensifiquenos 

próximos anos para erradicar a fome, promover a segurança alimentar e mitigar os efeitos 

adversos que as mudanças climáticas causam no semiárido brasileiro. 

  



1º Seminário de Agroecologia e Desenvolvimento Territorial - 2019 
Agroecologia e territórios do semiárido: construindo resistências, diálogos de saberes e interdisciplinaridade 

52 

 

Feira da “Agricultura Familiar de Base Ecológica” nas Instituições 
Federais de Ensino Superior do Estado de Goiás: uma experiência exitosa 

Ariandeny Furtado - ariandenyfurtado@hotmail.com 
Doutoranda PPGADT/UFRPE  

Tânia Maria Sarmento da Silva – sarmentosilva@gmail.com 
Docente UFRPE 

Raíssa Picasso - raissapicasso@ufg.br 
Marilia Bohnen - mariliabohnen@gmail.com 

Paula Christina Figueiredo - paula.figueiredo@ifg.edu.br 
Bruno de Andrade Martins - bruno.martins@ifgoiano.edu.br 

A propositura da “Feira Interinstitucional da Agricultura Familiar de Base Ecológica” 

compreende um espaço de trocas, saberes, resgate e valorização da identidade alimentar 

tradicional, baseada em práticas produtivas ecológicas. Os órgãos públicos, dada sua função 

social em promover alimentação saudável para a comunidade institucional, tornam-se 

corresponsáveis por impulsionar um Novo Sistema Agroalimentar Global, em que o alimento 

seja visto enquanto Direito Humano e não mercadoria, e que contemple “da produção ao 

consumo” a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e os princípios da agroecologia. Em 

2019 através da aprovação do projeto de extensão na PROEX/IFG “Feiras Agroecológicas da 

Agricultura Familiar: uma estratégia para a SAN das/os servidoras/es do IFG e IF Goiano” 

foi possível desenvolver as feiras no IFG, IF Goiano e UFG. Para a execução do projeto foram 

realizados: 6 encontros na Comunidade João de Deus com o Movimento Camponês Popular 

(MCP) em Silvânia; 3 no Assentamento Canudos, em Palmeiras com o Movimento de 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST); 4 atividades com os Núcleos de Agroecologia do IFG 

e IF Goiano; 9 Rodas de Conversas; 8 Oficinas; 4 falas compartilhadas em eventos institucionais 

com as/os agricultores/as; 16 reuniões intersetoriais; 20 reuniões insterinstitucionais; 9 

reuniões de acompanhamento das feiras no IFG e 8 na UFG; 4 produtos científicos; 1 TCC; 4 

entrevistas. Carga Horária de aproximadamente 2.000 horas da equipe (cadastrada na 

PROEX/IFG), que culminou, na realização de 9 Edições no IFG/Câmpus Goiânia; 3 na 

CONAB; 4 no IF Goiano; 8 na Reitoria/UFG; 8 na FANUT/UFG; 2 no IESA/UFG, 2 no 

ICQ/ICB e 1 no IFG/Câmpus Aparecida de Goiânia. Tiveram 3 Edições Extras: ALEGO, 

Enpssan/UFG e Conpeex/UFG, totalizando: 50 feiras. Todas as edições contaram com o apoio 

das Equipes Locais, SIASS IF Goiano/IFG, ADUFG, SINT-IFESgo, CAS, CISSP. Foram 

ofertados aproximadamente 100 variedades de alimentos de origem animal, frutas, folhosos, 

verduras, legumes, doces, quitandas, farináceos, temperos, alimentos desidratados, leite e 

derivados, conservas e bebidas. Com a geração de renda e observando as especificidades do 

público alvo, foi impulsionado o potencial agrícola local, com o desenvolvimento de outros 

agroecossistemas e ampliação da variedade de alimentos “in natura” e quitandas. Foi 

perceptível o avanço dos/as agricultores/as prol cooperativismo, desenvolvimento local mais 

sustentável, empoderamento dos movimentos populares e protagonismo das agricultoras. 

Houve a necessidade de criar o “Grupo Interinstitucional de Referência para a Execução do 

Projeto de Extensão” responsável pelas intersecções do tripé acadêmico com as políticas 

públicas/institucionais prol agroecologia e SAN com/para as/os agricultoras/es e a 

comunidade institucional. Entre os desafios encontrados há o de estimular o consumo de 
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alimentos “in natura”; as instituições disponibilizarem recursos para o deslocamento das/os 

agricultores/as e potencializar o cooperativismo. Foi uma experiência exitosa que oportunizou 

avançar no protagonismo das/os agricultoras/es “do campo à cidade” e no tripé acadêmico 

para a implementação de políticas públicas/institucionais prol soberania alimentar, SAN 

agroecologia e alimentação saudável. O projeto será realizado em 2020. 

  

*Lista de Siglas 

ADUFG - Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás 

ALEGO – Assembleia Legislativa do Estado de Goiás  

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento – Filial de Goiânia  

CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão  

ENPSSAN – Encontro Nacional de Pesquisa em Soberania e SAN 

ICQ/ICB - Instituto de Química e Instituto de Biologia 

IESA – Instituto de Estudos Socioambientais  

IFG – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 

IF Goiano – Instituto Federal Goiano  

MCP – Movimento Camponês Popular 

MST – Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra 

PROEX/IFG – Pró-reitoria de Extensão do IFG  

SAN – Segurança Alimentar e Nutricional 

SIASS IF Goiano/IFG – Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público 

SINT-IFESgo - Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação das  

Instituições Federais de Ensino Superio do Estado de Goiás 

UFG – Universidade Federal de Goiás 
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Identificação dos ambientes de comercialização de alimentos 
consumidos em um território da atenção básica em saúde na cidade do 

Recife 

Joana Pereira - jndrc5413@gmail.com 
Discente do Centro Universitário Estácio do Recife - Curso de Nutrição  

Juciany Medeiros - juciany_medeiros@msn.com 
Docente do Centro Universitário Estácio do Recife - Curso de Nutrição  

Mariana Soares - mariana.s.albuqueque@outlook.com 
Discente do Centro Universitário Estácio do Recife - Curso de Nutrição  

Ana Dubeux - anadubeux66@gmail.com 
Coordenadora do PPGADT da UFRPE 

A escolha alimentar dos indivíduos está fortemente ligada aos aspectos ambientais, a história 

do indivíduo e sua personalidade que influenciam em seu processo dinâmico de escolha, 

construídos por determinantes biológicos, econômicos, psicológicos, socioculturais e 

antropológicos. As práticas e escolhas alimentares também são comprovados por elementos 

multideterminados, que abordam um sistema construído e dinâmico. A busca pelo 

aprofundamento do conhecimento sobre o ambiente em que as comunidades se encontram, 

na perspectiva de elaboração de estratégias de abordagem das equipes de saúde sobre os 

problemas alimentares e nutricionais de suas populações, é a proposta deste estudo, que irá 

discutir a influência do ambiente comercial nas escolhas alimentares dos indivíduos. A 

pesquisa tem por objetivo caracterizar o ambiente alimentar dos territórios nas comunidades 

de cobertura de equipes dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-

AB) de Recife-PE. Trata-se de um estudo de caso com enfoques qualitativo e quantitativo, de 

caráter analítico-descritivo, onde serão coletados dados por meio do instrumento de Auditoria 

do Ambiente Alimentar, baseado na NOVA (AUDIT – NOVA). Conforme a análise do 

presente estudo expõem-se a influência do ambiente nas escolhas alimentares, devido ao 

acesso de alimentos processados e ultra processados terem prevalência nas vendas de 

comércio em comunidade, alguns estabelecimentos visitados apresentaram produtos in natura 

e minimamente processados; porém, sem propagandas ou promoções de alimentação 

saudável. 

 

Palavras-chave: promoção da saúde; obesidade; territorialização; agroecologia. 

  



1º Seminário de Agroecologia e Desenvolvimento Territorial - 2019 
Agroecologia e territórios do semiárido: construindo resistências, diálogos de saberes e interdisciplinaridade 

55 

 

Implantação de uma horta medicinal comunitária como atividade de 
promoção da saúde 

Anderson de Melo Araújo 
José Wellington de Oliveira 

Amanda Rodrigues de Lima dos Santos 
Ana Clara Rodrigues Meireles 

Susane Lindinalva da Silva 
Juciany Medeiros Araújo 

UPE 

Período da Realização: Realizado em abril de 2018. Apresentação: Construir em conjunto com 

a população de abrangência do PSF Iratama no município de Garanhuns, PE, uma horta 

comunitária com plantas medicinais. Desenvolvimento do trabalho: Construir uma horta 

comunitária com plantas medicinais e realizar ações que incidam no processo saúde-doença, 

incentivando formas amplas de intervenção sobre os condicionantes e determinantes sociais 

de saúde, e fortalecer o uso de plantas medicinais como forma de redução do uso de 

medicamentos. Metodologia: A implementação da horta foi desenvolvida pela quarta turma 

da Residência Multiprofissional em Saúde Família com Ênfase na Saúde do Campo e a 

comunidade local. Para conseguir a matéria prima em quantidades suficientes foram 

utilizadas as plantas medicinais já utilizadas por essa comunidade, dentre elas estão hortelã, 

aloe vera, boldo, manjericão, erva-doce, capim cidreira dentre outras. A área destinada à 

implantação da horta medicinal foi ao lado da USF. Resultados: Após implementação; a 

farmácia viva foi mantida com a ajuda dos próprios usuários e dos trabalhadores da unidade 

de saúde. O uso das plantas medicinais foi difundido ao longo dos atendimentos individuais 

e compartilhados dos residentes para o tratamento de enfermidades, e continuamente serviu 

como um repositório de remédios naturais. Além disso, houve uma perceptível diminuição do 

uso de medicamentos, frequentemente utilizados para males que passaram a ser tratados com 

as ervas. Análise crítica: O conhecimento em saúde popular é uma medicina de saber local, 

que designa certo modo de transmissão intermédio da família e da vizinhança. É praticada no 

cotidiano e se compõe de receitas cuja base é essencialmente vegetal, e de conhecimentos e 

habilidades que se destacam por não precisar da experiência médica. Conclusões: A 

construção da horta medicinal foi uma atividade terapêutica da unidade básica de saúde 

(UBS), necessária inclusive pela ausência de outras opções de atividades comunitárias. A 

importância dessa construção coletiva com abordagem holística da saúde apenas ressalva o 

conceito e a importância das ações de promoção à saúde. 
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Práticas agroecológicas na produção de alimentos saudáveis no Sítio 
Umari II em Cruzeta-RN 

Alicia Camila Zeferino da Silva - aliciazefer@gmail.com 
Francisco Roberto de Sousa Marques - roberto.marques2@yahoo.com.br 

Agenor Gomes dos Santos Filho - agenoragroif@gmail.com 
Geovana Araújo da Silva – geovana.agro.ifpb@gmail.com 

Luana de Azevedo Dantas - luana.jsrn@gmail.com 
Jayne Karla de Medeiros Santos – karlajayne01@gmail.com 

O trabalho objetiva relatar práticas exitosas no manejo integrado de pragas adotado por 

agricultores no desenvolvimento de feiras agroecológicas na região do Seridó potiguar, em 

Cruzeta-RN, enfatizando seus conhecimentos relacionados à produção agrícola. Dessa 

maneira, tivemos como protagonista dessa observação Dona Maria Azevedo, moradora do 

Sítio Umari II, que se destaca pelo cultivo de diversidades vegetais e criação de animais, tendo 

respaldo no embasamento técnicos adquiridos em cursos do Sebrae, e outros cursos que 

expandiram seus conhecimentos e se somaram a sua prática agroecológica, tal como nutrição 

e enfermagem. Por meio de entrevista e observações, percebemos práticas de sucesso no 

cultivo de frutíferas, hortaliças e plantas medicinais, produzidas no sistema de “consórcio”, 

favorecendo sua produção para suprimento de suas necessidades, bem como para a venda no 

comércio local.  Expondo, durante a entrevista, seus aprendizados adquiridos para o controle 

dos insetos e doenças comuns na região, como o trips (Thysanoptera), mosca branca (Bemisia 

tabaci) e cochonilha (Dactylopius coccus), que causam grande prejuízo às plantações locais, e 

cujo controle é ainda escasso e limitado, principalmente quando envolve as práticas 

agroecológicas que se sustentam na vida saudável. Assim, dentre as ações demonstradas, a 

inserção de plantas atrativas e repelentes de insetos-danosos, como por exemplo o manjericão 

(Ocimum basilicum) e o hortelã (Mentha spicata) nas produções de tomate e alface, diminuindo 

o dano do inseto sobre o produto. Como também, vale destacar que, na visita, foi feita uma 

troca de informações sobre algumas caldas e receitas caseiras usadas para controle, em que ela 

expõe a uso da calda bordalesa, e suas restrições para limoeiros e laranjais, a calda de pimenta 

malagueta (Capsicum frutensens)  utilizada para controle de trips, inseto este de difícil controle 

em campos abertos por seus ataques noturnos, a calda dos frutos do neem (Azadirachta indica) 

que combate a cochonilha e a mosca branca nos quiabos (Abelmoschus esculentus), couves 

(Brassica oleracea), e alfaces (Lactuca sativa), e a calda de angico (Anadenanthera macrocarpa) 

utilizada no controle integrado de lagartas. Valendo dizer que todos os ingredientes são 

provenientes de sua propriedade e possuem um manejo sob os princípios da agroecologia, 

visando, assim, produzir alimentos livres de agrotóxicos e benéficos ara saúde dos 

consumidores e para meio ambiente. Dona Maria também enfatizou a necessidade de estudos 

e experimentações em metodologias alternativas, seja, por um lado, para o controle de insetos 

e, por outro, a nutrição das plantas, a exemplo citou a calda verde que se utiliza na adubação 

das frutíferas e hortaliças. Importante também enfatizar que a propriedade possui o sistema 

cíclico de produção, mantendo o gado livre de contaminantes, para utilização de esterco na 

produção de leiras de compostagem ou bokashi para adubação das plantas e enriquecimento 

do solo. Sendo assim, demonstrou-se que a experiência empírica associada ao conhecimento, 
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fomentada pelo desejo de melhoria dos seus produtos, pode promover práticas inovadoras 

que a academia deve reconhecer, valorizar e contribuir para melhoramentos e difusão desses 

conhecimentos. 

Palavras-chave: manejo; agroecologia; saúde. 
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Uso de insetos no controle biológico de pragas agrícolas e aplicação em 
sistemas agroecológicos: Uma breve revisão 

Graziela da Silva Barbosa - grazyline@gmail.com 
Karina Maria da Silva - karina-maria-1@hotmail.com 

Maria da Penha Moreira Gonçalves - moreiraflorestal@hotmail.com 

Considerada uma alternativa para a redução dos problemas proveniente do modelo 

tradicional de produção agrícola, a agroecologia favorece a produtividade da terra com oferta 

de alternativas sustentáveis. O decreto 7.794/2012 institui a Política Nacional de Agroecologia 

e Produção Orgânica - PNAPO, com o objetivo de integrar políticas, programas e ações de base 

agroecológica, contribuindo para o desenvolvimento sustentável, a oferta e o consumo de 

alimentos saudáveis. Neste sentido, a agroecologia é uma ciência que estuda os sistemas 

agrícolas tradicionais com uso da ecologia. Tais sistemas podem ter sua produtividade 

prejudicada, devido à ação dos insetos-pragas agrícolas, que provocam danos fisiológicos, 

econômicos, sociais e ambientais. Diante do exposto, o Manejo Integrado de Pragas – MIP 

possibilita a integração de ferramentas, como agentes biológicos, visando à identificação, o 

monitoramento e o combate de pragas. Desse modo, o presente estudo objetiva catalogar, por 

meio de revisão bibliográfica, os principais insetos que atuam no controle biológico de pragas 

agrícolas com potencial para utilização fitossanitária em sistemas agroecológicos. A pesquisa 

baseia-se em análise bibliográfica por meio de consultas em trabalhos científicos relacionados 

à temática em estudo, na ferramenta de pesquisa o Google Scholar, além de informações 

obtidas na legislação, em documentos e sites de órgão pertinente. Quanto aos insetos benéficos 

identificados, a joaninha (Cryptolaemus montrouzieri), considerada um dos principais insetos 

utilizados no controle biológico, atua como predadora de várias pragas da ordem hemíptera, 

entre elas a cochonilha-rosada (Maconellicoccus hirsutus), causadora de danos em frutas, 

hortaliças e espécies florestais. A Telenomus sp. atua como parasita em ovos das espécies: 

Dichelops melacanthus, Euschistus heros, Anticarsia gemmatalis, Spodoptera frugiperda, S. eridania e 

S. cosmioides, atuantes como pragas das culturas de milho, soja e algodão. Já a Chrysoperla 

externa se alimenta de ovos, lagartas, pulgões, cochonilhas, moscas-brancas e ácaros, 

considerados pragas do citros, alfafa, fumo, videira e macieira. A Frankliniella spp. é uma praga 

que provoca danos na bananeira e tem como principais predadores os crisopídeos, as 

joaninhas e os sirfídeos. A cultura do arroz pode ser comprometida pela praga Diatraea 

saccharalis, cujo controle biológico é recomendado por meio da introdução do Trichogramma 

galloi. Enquanto que para combater os danos provocados no cafeeiro pelo Leucoptera coffeella, a 

literatura indica Chrysoperla externa e Ceraeochrysa cincta, pois consomem lagartas e as pupas 

da praga. Neste sentido, conforme os resultados obtidos no estudo, torna-se fundamental 

conhecer os insetos, suas funções e possíveis danos provocados as culturas e ao meio ambiente, 

o que permite realizar o manejo adequado no processo produtivo e a manutenção do equilíbrio 

ecossistêmico. Desse modo, o estudo possibilita ampliar os conhecimentos favoráveis ao 

manejo de pragas para a otimização dos insetos predadores e parasitoides, benéficos e úteis 

ao sistema produtivo agroecológico. 


