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01
Aspectos fitossociológicos de um
sistema agroflorestal na zona rural de
Oeiras do Pará (Pará, Brasil)

Natalino Laredo dos Santos
UFPA

Kelli Garboza da Costa
UFPA

10.37885/210303716

RESUMO

Objetivo: Essa pesquisa teve como objetivo realizar um levantamento dos aspectos fi-

tossociológicos em um sistema agroflorestal do município de Oeiras do Pará. Métodos:
Para coleta dos dados foram escolhidas aleatoriamente 16 parcelas de 25m2, onde foram
identificadas as espécies presentes, conforme a família botânica, nome científico, nome
popular e hábito vegetativo, além dos parâmetros fitossociológicos. Resultados: Um to-

tal de 32 espécies foram registradas, distribuídas em 18 famílias, com destaque para
Arecaceae. A densidade total foi de 22 plantas/100m2. Desse total, 40% de abundância
são representadas por 4 espécies: Euterpe oleracea (12%), Swietenia macrophylla (10%),

Piper nigrum (10%) e Carapa guianensis (8%). Os índices ecológicos demonstraram
que a área de estudo apresenta uma elevada diversidade de espécie (H’ = 3,95 bits.
ind–1). No geral, as plantas encontram-se em estado de equilíbrio, pois 72% delas estão
em estado ótimo e 25% em estado bom. A altura média das plantas presentes em cada
parcela variou de 3,35 ± 10,12 m (P9) a 24,60 ± 11,02 m (P7). Consequentemente, o
diâmetro da copa e a circunferência da base foram menores na P9 (1,89 m; 21,71 cm)
e maiores na P7 (11,40 m; 143,00 cm). Conclusão: Os resultados demonstram que o
sistema agroflorestal, implantado há 17 anos, está bem estabelecido, demonstrando um
bom planejamento por parte do agricultor, principalmente em relação à diversidade das
espécies presentes, que se adaptaram muito bem na propriedade.

Palavras-chave: Amazônia, Agrofloresta, Sistema de uso da Terra.
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INTRODUÇÃO
O Brasil possui um dos mais importantes repositórios da biodiversidade mundial, no
entanto, as ações antrópicas têm impactado os ecossistemas, descaracterizando-os sem
que se tenha conhecimento da sua estrutura fitossociológica e composição das espécies
nos diferentes ambientes (SILVA et al., 2008). Uma estratégia que tem sido discutido para
minimizar os impactos é combinar inovações técnicas com conhecimentos populares visando criar alternativas que contribuam para reduzir agravos socioeconômicos e avanços
agroflorestais (EMBRAPA, 1998).
Um dos problemas enfrentados é o desmatamento das florestas tropicais para implantação de sistemas tradicionais de produção agrícola, através do corte e queima, que é
o principal método utilizado para o preparo de áreas pelos agricultores familiares na região
Amazônica (JÚNIOR et al., 2008; BERTOLINO et al., 2014). Essa é uma prática herdada
a séculos pelos agricultores, que sobrevive até os dias de hoje, sendo uma das principais
barreiras de resistência a novos meios de produção. Atualmente existem práticas que podem
minimizar ou reverter os efeitos negativos aos usos da terra, aliando produção de alimentos
com o plantio direto e o desenvolvimento de sistemas agroflorestais, garantindo a preservação dos recursos naturais, a conservação da biodiversidade e a proteção do solo contra
processos de degradação (NARDELE; CONDE, 2010; FROUFE; SEOANE, 2011).
Os estudos na Amazônia sobre fitossociologia têm demonstrado que os ambientes de
terra firme apresentam alta diversidade, representada por poucos indivíduos de cada espécie (Lima Filho et al., 2001). Isso é decorrente dos desmatamentos de extensas áreas de
cobertura vegetal, que têm provocado perdas imensuráveis de recursos genéticos (Nobre

et al., 1991; Houghton et al., 2000).
Os sistemas agroflorestais têm se destacado na recuperação de áreas degradas na
Amazônia, com plantio de espécies para múltiplos usos e frutíferas, como pupunha, castanha, coco, bacuri e cupuaçu. Outras espécies são introduzidas durante o enriquecimento
uniforme ou denso, como pimenta-do-reino, freijó, mogno, cerejeira, andiroba, dentre outras (DUBOIS, 1989).
A modificação dos habitats e a dizimação de espécies raras decorrentes do desmatamento, afeta a resistência e resiliência dos ecossistemas. Estudos que gerem conhecimentos acerca da estrutura fitossociológica, contribui com informações importantes para
compreensão dos padrões biogeográficos (CANALEZ et al., 2006), estabelece importantes
medidas que minimizam a escassez de informações no setor florestal, contribuindo para a
conservação, manejo e uso sustentável (CARDOSO LEITE et al., 2004).
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OBJETIVO
O presente estudo teve como objetivo realizar um levantamento fitossociológico de espécies presentes em um sistema agroflorestal no município de Oeiras do Pará (Pará, Brasil).

MÉTODOS
O presente estudo foi realizado em uma propriedade rural na Comunidade de Santa
Inês (02º10’09.4” S; 49º26’59.3” W) situada no Km 33 da Rodovia BR 422 (Transcametá), no
município de Oeiras do Pará (Pará, Brasil). Nesta região predomina o ecossistema de terra
firme, com amplas áreas desflorestadas, ocupadas pela agricultura tradicional de corte e
queima, onde basicamente se cultiva mandioca (ALMEIDA, 2010). A propriedade estudada
possui uma área de 50.000 m2 (100 x 500), sendo os modos de produção em um sistema
agroflorestal que foi implantado há 17 anos atrás.
O estudo foi realizado no período de setembro a novembro de 2018. Para a caracterização fitossociológica foi utilizado método de parcelas adotado por Nara et al. (2014) e
Júnior (2017). Como unidade amostral foram escolhidas 16 áreas de 25 m2 (5,0 x 5,0 m),
aleatoriamente dentro do sistema agroflorestal, totalizando uma área amostrada de 400
m2. Em cada área, as plantas foram identificadas conforme a família botânica, nome científico, nome popular e hábito vegetativo, de acordo com bibliografias especializadas (Silvafilho et al., 2002; Souza et al., 2003; Lorenzi, 2009; Cavalcante, 2010; Lorenzi et al., 2010;
Shanley et al., 2010; Lorenzi et al., 2015; EmbrapA, 2016; LORENZI, 2016). O sistema de
classificação utilizado foi Angiosperm Phylogeny Group IV (STEVENS, 2020).
A contagem das espécies presentes foi necessária para calcular os seguintes parâmetros fitossociológicos: frequência de ocorrência (FO% = no de parcelas em que a espécie i
ocorreu/no total de parcelas *100), densidade representada em pl./100 m2 (D = no de indivíduos
da espécie i/Área total amostrada), abundância relativa (A% = no de indivíduos da espécie i/
no total de indivíduos) e os índices de diversidade (H’; SHANNON, 1948) e equitabilidade (J’;
PIELOU, 1977). Para as espécies arbóreas, anotou-se a altura geral, o diâmetro da altura
do peito (DAP), diâmetro da copa (DC) e circunferência basal (CB). Foram coletados alguns
parâmetros biológicos da vegetação (adaptado de SILVA-FILHO et al., 2002), como o estado
geral de cada espécime, fitossanidade, intensidade (leve, médio, pesado ou ausente) e local
da fitossanidade e injúrias (grave, média, leve ou ausente).
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RESULTADOS
Foram identificadas 32 espécies, pertencentes a 18 famílias, com destaque para
Arecaceae que correspondeu a 16% do total dessas espécies (Tabela 1). Os representantes da família Arecaceae na propriedade estudada foram: açaí (Euterpe oleracea), bacaba
(Oenocarpus bacaba), coco (Cocos nucifera), inajá (Attalea maripa) e mucajá (Acrocomia

aculeata). Do total de espécies identificadas, 53% são árvores, 22% palmeiras, 13% arvoretas, sendo os hábitos vegetativos menos comuns, as herbáceas (6%), arbustos (3%)
e gramíneas (3%).
Na Tabela 1 observa-se que as espécies com maior frequência de ocorrência foram
de interesse agrícola e florestal, sendo E. oleracea a mais frequente (69%), seguido de

Swietenia macrophylla (56%), Piper nigrum (56%) e Carapa guianensis (44%). A prática de
algumas culturas agrícolas, como por exemplo, da pimenta-do-reino mantém-se na propriedade mesmo após a implantação do SAF, porém, não mais como monocultivo.
Tabela 1. Relação das famílias e espécies inventariadas em um sistema agroflorestal no município de Oeiras do Pará,
seguidos do hábito vegetativo e frequência de ocorrência (FO).
Família
Anacardiaceae
Araliaceae

Nome científico

Anacardium occidentale L.
Mangifera indica L.
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin
Elaeis oleifera (Kunth) Cortés
Bactris gasipaes Kunth
Euterpe oleracea Mart.

Arecaceae

Nome comum

Hábito vegetativo

FO (%)

Caju

Árvore

6

Manga

Árvore

19

Morototó

Árvore

13

Dendê

Palmeira

6

Pupunha

Palmeira

6

Açaí

Palmeira

69

Bacaba

Palmeira

13

Cocos nucifera L.

Coco

Palmeira

19

Attalea maripa (Aubl.) Mart.

Inajá

Palmeira

6

Oenocarpus bacaba Mart.

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. Ex Mart.

Mucajá

Palmeira

6

Bromeliaceae

Ananas comous (L.) Merr.

Abacaxi

Herbácea

6

Caricaceae

Carica papaya L.

Mamão

Árvore

25

Caryocaraceae

Caryocar villosum (Aubl.) Pers.

Piquiá

Árvore

6

Crisobalanaceae

Couepia paraenses (Mat. & Zucc.) Benth.

Uxirana

Arvoreta

6

Fabaceae

Schizolobium parahyba var. amazonicum (Huber ex Ducke) Barneby

Paricá

Árvore

19

Adenanthera pavonina L.

Tento

Árvore

13

Persea americana Mill.

Abacate

Árvore

13

Bertholletia excelsa Bonpl.

Castanha

Árvore

13

Eschweilera amazônica R. Knuth

Matamatá

Árvore

6

Tauari

Árvore

6

Lauraceae
Lecythidaceae

Allantoma lineata (Mart. ex O. Berg) Miers
Malpighiaceae
Malvaceae
Meliaceae

Bunchosia armeniaca (Cav.) DC.

Café

Arvoreta

25

Cacau

Árvore

25

Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) K. Schum.

Cupuaçu

Árvore

13

Carapa guianensis Aublet.

Andiroba

Árvore

44

Theobroma cacao L.

Swietenia macrophylla King

Mogno

Árvore

56

Musaceae

Musa spp.

Banana

Herbácea

13

Piperaceae

Piper nigrum L.

Pimenta-do-reino

Arbusto

56
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Nome comum

Hábito vegetativo

FO (%)

Phyllostachys sp.

Bambu

Gramínea

13

Citrus sinensis (L.) Osbeck

Laranja

Árvore

6

Citrus limon (L.) Burm. F.

Limão

Arvoreta

6

Citrus paradisi Macf.

Toranja

Arvoreta

13

Pouteria procera (Mat.) K. Hammer

Murici

Árvore

6

Família
Poaceae
Rutaceae
Sapotaceae

Nome científico

As frutíferas predominaram na área de estudo, com mais de 50% das espécies identificadas. Além do açaí, as frutíferas com maior frequência de ocorrência foram o cacau
(Theobroma cacao), café (Bunchosia armeniaca) e mamão (Carica papaya) com frequência de ocorrência de 25%. Espécies como o cupuaçu (Theobroma grandiflorum), o caju
(Anacardium occidentale), a pupunha (Bactris gasipaes) e o coco (Cocos nucifera), também
estiveram presentes na área de estudo, com frequência de ocorrência de 13%, 6%, 6% e
19%, respectivamente.
Do total de espécies identificadas, 40% de abundância é representada por 4 espécies: açaí (12%), mogno (10%), pimenta-do-reino (10%) e andiroba (8%). As frutíferas, com
abundância de 16% se distribui igualmente entre o abacate, cacau, café e mamão (Figura
1). As demais 24 espécies totalizam 44% de abundância, variando entre 1% e 3% cada.
Figura 1. Abundância relativa das espécies mais representativas em um sistema agroflorestal do município de Oeiras do
Pará.

Foram identificados um total de 90 indivíduos, variando de 3 a 6 espécies por parcela
(Tabela 2), com densidade total de 22 plantas/100m2. Os resultados dos índices ecológicos
demonstraram que a área de estudo apresenta uma elevada diversidade de espécie (H’ =
3,95 bits.ind–1), com uma leve distribuição equitativa dessas espécies nas parcelas amostradas (J’ = 0,79).
A altura média das plantas presentes em cada parcela variou de 3,35 ± 10,12 m (P9)
a 24,60 ± 11,02 m (P7). O diâmetro da altura do peito oscilou entre 6,14 ± 10,23 cm (P9) e
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35,60 ± 18,13 cm (P7). Consequentemente, o diâmetro da copa e a circunferência da base
foram menores na P9 (1,89 m; 21,71 cm) e maiores na P7 (11,40 m; 143,00 cm). Os elevados valores fitossociológicos observados na P7 devem-se as espécies presentes nessa
parcela: pupunha, mogno (Swietenia macrophylla), morototo (Schefflera morototoni), paricá
(Schizolobium parahyba) e castanha (Bertholletia excelsa). Por outro lado, na P9 os valores
foram menores devido a predominância de inajá (Attalea maripa), banana (Musa paradisiaca)
e pimenta-do-reino (Piper nigrum).
Tabela 2. Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas em um sistema agroflorestal do município de Oeiras
do Pará (ni - número de indivíduos; S - número de espécies; DAP - diâmetro da altura do peito; DC - diâmetro da copa;
CB - circunferência basal).
Parcelas

ni

S

Altura (m)

DAP (cm)

DC (m)

CB (cm)

P1

5

P2

4

3

10,8 ± 4,09

15,60 ± 7,16

3,24

68,80

4

11,62 ± 1,70

22,25 ± 9,32

3,87

75,00

P3
P4

8

6

9,05 ± 8,46

15,37 ± 9,26

3,17

49,87

7

5

5,78 ± 7,14

14,50 ± 7,56

3,75

52,14

P5

9

4

5,14 ± 6,46

14,72 ± 11,02

3,12

47,88

P6

6

6

15,90 ± 8,66

21,50 ± 10,71

4,95

46,00

P7

5

5

24,60 ± 11,02

35,60 ± 18,13

11,40

143,00

P8

4

4

6,00 ± 10,66

14,50 ± 10,16

2,87

51,00

P9

7

3

3,35 ± 10,12

6,14 ± 10,23

1,89

21,71

P10

7

5

8,21 ± 9,61

18,85 ± 10,55

4,07

77,88

P11

5

3

6,90 ± 9,34

23,10 ± 13,33

3,86

75,20

P12

5

3

7,50 ± 9,05

12,10 ± 12,90

4,24

51,60

P13

5

4

11,50 ± 8,89

33,00 ± 13,25

4,76

67,50

P14

5

4

10,30 ± 8,82

16,40 ± 12,95

3,80

56,60

P15

4

4

17,55 ± 8,82

23,50 ± 12,67

6,00

76,25

P16

4

4

16,75 ± 8,79

16,00 ±12,38

4,87

58,00

No geral, as plantas presentes nesse sistema agroflorestal de Oeiras do Pará encontram-se em estado de equilíbrio, pois 72% delas estão em estado ótimo e 25% em estado
bom (Figura 2). As plantas com estado regular foram representadas pelo murici (Pouteria

procera) e laranja (Citrus sinensis). Essas espécies não apresentaram injurias, apenas a
presença moderada de formigas. Alguns indivíduos de paricá foram registrados em estado
péssimo, pouco desenvolvido, com presença de algumas formigas em seu tronco.
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Figura 2. Estado geral das plantas presentes no sistema agroflorestal do município de Oeiras do Pará (Pará, Brasil).

DISCUSSÃO
O número total de espécies registradas no sistema agroflorestal de Oeiras do Pará foi
semelhante aos registros de Vieira et al. (2007), que ao analisar um sistema agroflorestal
de agricultores familiares do município de Igarapé-Açu (Pará, Brasil), identificou 18 famílias,
com maior representatividade em número de espécies da família Arecaceae. Espécies desta
família são comuns nos SAF’s e nas áreas de várzea e terra firme da região amazônica
devido a produção de frutíferas nativas, de interesse cultural e econômica (HOMMA et al.,
1994; BRILHANTE et al., 2004; COSTA, 2006; SANTANA, 2008).
Uma espécie ainda muito presente na cultura agrícola da região de estudo é a pimenta-do-reino que possui um alto valor comercial (IBGE, 2002; VIEIRA et al., 2007). Sua produção
envolve sistemas de monocultivo e agroflorestal. O estado do Pará é o maior produtor de
pimenta-do-reino do Brasil, contribuindo com 80% da produção nacional. Apesar da importância da pipericultura no cenário do comércio, são muitos os problemas fitossanitários,
destacando-se a fusariose que reduz a vida útil da lavoura e causa prejuízo aos agricultores (DUARTE, 2004), principalmente em sistemas de monocultivo. Estudos já demonstram
que a pimenta-do-reino integrada em sistemas agroflorestais, mostra-se mais vantajosa
(CARVALHO, 2018), como também observado no presente estudo.
Além da pimenta-do-reino, o açaí - utilizado para diversas finalidades (alimentícia,
fabricação de utensílios domésticos, medicinal, etc.) e frequente na área de estudo -, tem
se adaptado muito bem em sistemas agroflorestais, devido a fácil propagação (COSTA,
2006), além de apresentar importância socioeconômica cultural e alimentícia na região de
estudo (BEZERRA et al., 2001). Nos SAF’s da região amazônica é comum a presença de
frutíferas como o cupuaçu (Theobroma grandiflorum), o caju (Anacardium occidentale), o
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açaí (Euterpe oleracea), a pupunha (Bactris gasipaes) e o coco (Cocos nucifera) (HOMMA

et al., 1994; ALMEIDA et al., 2002; BRILHANTE et al., 2004; COSTA, 2006; SANTANA,
2008), que também estiveram presentes na área de estudo.
As espécies S. macrophylla e C. guianensis estão entre as espécies florestais mais
cultivadas devido ser de excelente qualidade, resistente ao ataque de insetos e turus, com alta
demanda para exportação, servindo na construção civil (SHANLEY et al., 2010). No entanto,
na área estudada essas espécies não são para fins comerciais, mas sim para a diversificação
de espécies e recuperação da área desmatada, uma vez que há 17 anos atrás se praticava
apenas monocultivo de pimenta-do-reino.
A elevada diversidade no sistema agroflorestal estudado deve-se a presença de multiestratos vegetais e a ampla variedade de espécies. Nessa área, as práticas de uso e manejo
agrícola com a presença do componente arbóreo gera uma grande produção de biomassa,
favorecendo a biodiversidade local (EWERT, 2016). Para Engel (1999), os sistemas agroflorestais ajudam nas soluções de problemas no uso dos recursos naturais, tem uma ótima
função biológica, apresentando benefícios que explicam as condições ótimas deste sistema
estudado. Entre os benefícios, destacam-se o controle da erosão e manutenção da fertilidade e conservação do solo, o aumento da biodiversidade, a diversificação da produção,
entre outros fatores.
Acredita-se que o fator responsável pelo estado regular do paricá esteja atribuído ao
período de seca, pois na propriedade não há sistema de irrigação, deixando a planta vulnerável a alta temperatura. No estado do Pará a variação sazonal da precipitação é caraterizada por uma estação chuvosa, que na maioria das localidades compreendem os meses
de dezembro a maio, e por uma estação menos chuvosa que corresponde geralmente ao
período de junho a novembro (MORAES et al., 2005).
O sistema agroflorestal estudado possui um bom planejamento na escolha das espécies, pois segundo Dubois (1996) e Araújo (2005), as plantas frutíferas escolhidas para este
sistema apresentam uma produção durante todo o ano. A escolha das plantas frutíferas,
que garantem produção de alimento, harmonizadas com o plantio de espécies florestais e
agrícola, contribui para a segurança alimentar da família, bem como para a elevada biodiversidade e conservação das espécies.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foram identificadas 32 espécies vegetais, pertencentes a 18 famílias, sendo Arecaceae
a mais representativa. O sistema agroflorestal apresenta uma elevada diversidade de espécies (frutíferas, agrícolas e florestais) e uma distribuição equitativa, estando a maioria
das plantas em ótimo estado. Os dados de estrutura, fitossociológicos e de fitossanidade
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demonstram que o SAF implantado há 17 anos está bem estabelecido, demonstrando um
bom planejamento por parte do agricultor, principalmente em relação à diversidade das
espécies presentes, que se adaptaram muito bem na propriedade.
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RESUMO

Plantas aromáticas, medicinais e condimentares floríferas, como a Lavandula dentata,
costumam apresentar longos períodos em estágio reprodutivo, o que dificulta seu uso
como matrizes comerciais de propagação vegetativa. Visando avaliar o percentual de
enraizamento e comprimento da maior raiz de estacas florescidas ou não de lavanda,
submetidas ou não ao corte basal da estaca dentro da água, se realizou essa pesquisa
no Núcleo de Estudos em Agroecologia (NEA) da Universidade de Passo Fundo (UPF),
região do Planalto Médio do Rio Grande do Sul, Brasil, na primavera de 2016. O experimento bifatorial 2x2 (tipo de estaca x tipo de corte) em blocos casualizados com seis
repetições, foi instalado em bandejas de isopor utilizando substrato de casca de arroz
carbonizada e conduzido por cinquenta dias em estufa com nebulização. Avaliou-se percentual de enraizamento e comprimento da maior raiz. Após 50 dias, observou-se que a
presença da flor prejudicou o enraizamento (diferença de 20%), não sendo significativa
no comprimento da maior raiz. O corte basal da estaca dentro da água não afetou o
enraizamento. Para a propagação assexuada de lavandas na primavera, recomenda-se
o uso de estacas sem a inflorescência.

Palavras-chave: Alfazema, Plantas Aromáticas, Inflorescências, Enraizamento.
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INTRODUÇÃO
A Lavandula dentata é uma planta medicinal aromática condimentar e florífera pertencente à família Lamiaceae, originária da região do Mediterrâneo e da Ásia. Entre os
métodos de produção de mudas, a propagação vegetativa destaca-se por imitar o processo
natural que ocorre na natureza, na qual a plantas se quebram, caem no solo e em condições
propícias enraízam e se regeneram originando plantas idênticas à planta-mãe (TAIZ et al.,
2017). A propagação via estacas visa simular esse processo, além de manter as propriedades e teores do óleo essencial da planta, por se tratar de multiplicação clonal.
Entre os fatores que afetam o enraizamento de estacas, existem os exógenos, relacionados ao ambiente e os endógenos, relacionados com a própria estaca. Os estudos sobre
substratos estão entre os mais realizados para avaliar o enraizamento, devendo ser leves,
porosos mas com alta retenção de água (DAVIES et al., 2017) Por exemplo, o melhor enraizamento de estacas herbáceas de Dianthus cariophyllus foi na mistura de perlita e fibra de
coco em partes iguais (ZHEN; SHIAO; SONG, 2020). Tais substratos permitem que as estacas mantenham o teor de água satisfatório para sua manutenção e posterior enraizamento.
Mesmo se estacas de lavanda sejam de fácil enraizamento (BONA et al., 2010), independente se são estacas basais ou apicais (BONA et al., 2012) é importante avaliar
fatores que possam prejudicar esse enraizamento, como a presença de flores, visto que
esta cultura apresenta longos períodos em estágio reprodutivo. Assim, pretende-se com
a pesquisa estimar a viabilidade da propagação de lavanda a partir de estacas obtidas de
matrizes comerciais florescidas, avaliando se um corte basal da estaca dentro da água pode
melhorar o enraizamento.

MATERIAL E MÉTODOS
Na primavera, em setembro de 2016, as estacas de ramos de ápice e regiões medianas
de Lavandula dentata cultivadas no Horto da Agrobiodiversidade da UPF (Figura 1A) foram
cortadas com 10 cm, separadas com a presença e ausência de flores, e foram submetidas
a corte basal fora ou dentro da água.
Em seguida, foram dispostas em bandejas com substrato casca de arroz carbonizada, delineamento experimental blocos completamente casualizados em esquema bifatorial
(2x2) com estacas sem e com a inflorescência e corte basal da estaca dentro e fora da
água (Figura 1B).
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Figura 1. A) Preparação das estacas de Lavandula dentata, não florescidas e florescidas, de plantas cultivadas na latitude
28º; B) Disposição das estacas na bandeja em estufa com nebulização intermitente (UPF, Passo Fundo, RS, 2016).

Assim ficaram os tratamentos:1. Estacas sem flor e sem corte basal dentro da água; 2.
Estacas sem flor e com corte basal dentro da água; 3. Estacas com flor e sem corte basal
dentro da água; 4. Estacas com flor e com corte basal dentro da água. Logo após, ocorreu
a instalação da bandeja no ambiente de propagação casa de vegetação climatizada com
nebulização intermitente.
Após 50 dias as bandejas foram retiradas do ambiente de nebulização afim de se
avaliar o enraizamento e comprimento da maior raiz das estacas propagadas. Efetuou-se
a análise de variância (Teste F) e submeteu-se as médias ao teste Tukey (1% e 5% de
probabilidade de erro).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise de variância (Tabela 1) demonstrou não haver interação significativa entre os
fatores testados, mas revelou diferenças significativas entre os tratamentos para as variáveis
quantitativas quando a estaca utilizada tinha inflorescência, prejudicando o enraizamento e
o comprimento das raízes formadas (Figura 2). As médias se encontram na Tabela 2.
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Tabela 1. Resumo da análise de variância para o efeito enraizamento de estacas de Lavandula dentata sob ausência e
presença de flores e corte basal em ar e dentro da água. Passo Fundo, RS, NEA-UPF, 2016.
Quadrados Médios
Causas Variação

GL

Enraizamento (%)

Comprimento da maior raiz

Flor (Fator 1)

1

2662,62**

47,91*

Corte (Fator 2)

1

540,46ns

0,92ns

9,02ns

0,19ns

3

107,07ns

16,34ns

Blocos

5

767,23ns

2,54ns

Erros Resíduos

15

288,60

6,69

C.V.

20,20

73,25

Média

84,11

3,53

FxC (Interação)
Tratamentos

* significativo ao nível de 5% de probabilidade ( p < .05);
** significativo ao nível de 1% de probabilidade ( p < .01);
ns= não significativo

Figura 2. Enraizamento de estacas de Lavandula dentata após 50 dias em estufa com nebulização intermitente : A) Estacas
não florescidas e B) Estacas florescidas (UPF, Passo Fundo, RS, 2016).

Tabela 2. Enraizamento e comprimento da maior raiz de estacas de Lavandula dentata florescidas (ou não) e com corte
basal (ou não) da estaca dentro da água (UPF, Passo Fundo, RS, 2016)
Causas Variação

Enraizamento

Comprimento maior raiz

Sem flor

94,64a

4,94a

Com flor

73,58b

2,12b

Sem corte basal

88,85

3,73ns

Com corte basal em H2O

79,36

3,33

ns

*Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem significativamente pelo Tukey a 5%.

Plantas novas em crescimento vegetativo possuem a direção do fluxo de fotoassimilados
(açucares e compostos orgânicos) para o sistema radicular, podendo também ser orientado
para o ápice do caule e as folhas que estão se desenvolvendo. As regiões das folhas são
consideradas zonas de produção /síntese (fonte), enquanto que a região das flores, sementes
e frutos em crescimentos são considerados de consumo (dreno) (FLOSS, 2011).
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A presença de órgão reprodutivo gera competição com os tecidos vegetais em desenvolvimento (folhas jovens e raízes) pelos nutrientes na corrente de translocação. Inúmeros
experimentos demonstram que com a manutenção de um tecido-dreno (no caso das estacas a presença da flor), ocasionalmente resulta no aumento da translocação para drenos
alternativos e competitivos por fotoassimilados gerando desvio energético da raiz e folhas
para a flor (TAIZ et al, 2017). Nesse experimento, a presença de inflorescências diminuiu
em 20% o enraizamento das estacas.
Além disso, o desenvolvimento de raízes adventícias é influenciado por substâncias
reguladoras de crescimento como as auxinas, sendo os únicos reguladores de crescimento
que aumentam a formação de primórdios radiculares (TAIZ et al, 2017).
A formação das auxinas acontece nos primórdios foliares e folhas jovens e pode ser
encontrada em flores, frutos e sementes (SUTY, 2015). O AIA não é somente produzido
nas plantas bem como é ativado nos processos de crescimento e diferenciação celular, sua
concentração é alta nos locais de produção e crescimento, caindo a níveis muito baixos em
tecidos ativos, já diferenciados (FLOSS, 2011).
A técnica de corte basal é estudado sobretudo na avaliação da vida pós-colheita de
flores de corte. Normalmente após o corte dos ramos, a base da planta apresenta vasos entupidos ou bloqueados, chamado oclusão vascular, diminuindo o fluxo de água. No entanto,
as causas desse fenômeno ainda não estão completamente esclarecidas, indicando que
no momento do corte há entupimento ocasionado pelo ar ou entrada de microorganismos
estando esse fenômeno relacionado com os processos fisiológicos realizados. Entretanto,
a presença de folhas nas estacas é primordial para um grande número de espécies (PIO

et al., 2004; BELNIAK et al., 2018) o que pode indicar que a presença de estômatos seja
uma das razões da manutenção da massa fresca e do sucesso do enraizamento de estacas.
O corte das estacas em água como processo fisiológico, visa impedir esse processo
aplicado na propagação por estacas. Neste experimento, o fator corte basal na estaca dentro
da água, no entanto, não foi diferente significativamente do corte feito com a estaca ao ar
livre, ou seja, independe realizar o corte basal das estacas de lavanda dentro da água no
preparo de estacas para propaçação vegetativa da espécie na primavera.
A produção local de mudas de lavanda a partir de matrizes produtivas, é recomendável,
sobretudo quando se obteve materiais mais produtivos de óleos essenciais de alta qualidade.
Degu et al. (2020) testando a produção das mudas da mesma matriz em três locais distintos
obteve diferença entre os três, encontrando resultados satisfatórios quando em produção
agroecológica. Maricica et al. (2018) obteve até 7 t/ha de produção de inflorescências de
lavanda em sistema orgânico a partir de mudas obtidas de estaquia. Essas ramificavam e
geravam mais rebentos aumentando a produtividade ao longo do tempo.
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CONCLUSÃO
Para a produção vegetativa de estacas florescidas de Lavandula dentata a presença
de flores diminuiu o percentual de enraizamento e o comprimento das raízes. A ausência ou
presença de corte basal da estaca em água não alterou o enraizamento nem o comprimento
da maior raiz. Para a propagação assexuada de lavandas na primavera, recomenda-se o
uso de estacas sem a presença de inflorescência.
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RESUMO

Objetivo: Avaliar a toxicidade do extrato hidroalcoólico de sementes de pimenta malagueta sobre o ácaro - branco Polyphagotarsonemus latus em casa de vegetação.

Métodos: Os extratos foram preparados em sistema ultra-turrax (tipo Polytron) à temperatura ambiente utilizando-se 10g de sementes de pimenta malagueta e 100 ml de álcool
30%. Para a avaliação em casa de vegetação, sementes de pimenta malagueta foram
transplantadas individualmente para vasos de 500 mL contendo substrato comercial e
em seguida, infestadas com 12 ácaros por planta (quatro ácaros em três folhas novas,
previamente marcadas). Três dias depois, 16 plantas, divididas em dois tratamentos com
oito repetições cada, foram pulverizadas com água e extrato hidroalcoólico de sementes
de pimenta malagueta a 100 mg/mL. Resultados: As populações do ácaro-branco foram
influenciadas significativamente pelo extrato hidroalcoólico das sementes de pimenta ma-

lagueta. Conclusão: Extrato de sementes de pimenta malagueta é promissora para utilização, por pequenos produtores, para o controle do ácaro-branco na cultura da pimenta.

Palavras-chave: Tarsonemidae, Capsicum Frutescens, Controle Alternativo.
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INTRODUÇÃO
O ácaro-branco, Polyphagotarsonemus latus Banks (Acari: Tarsonemidae), é uma praga
de tamanho reduzido (0,11 a 0,17 mm), curto período de vida (aproximadamente 5 dias), e
com habitação em locais protegidos na planta. Esse ácaro ataca, preferencialmente, a face
abaxial das primeiras folhas e o ponteiro (Gerson, 1992). As plantas atacadas apresentam
folhas curvadas para baixo, ressecadas e bronzeadas, as quais podem cair prematuramente.
Além disso, as plantas geralmente apresentam flores e frutos deformados (Gerson, 1992;
Weintraub et al. 2003). Esses sintomas podem se manifestar rapidamente, indicando que
um número reduzido de ácaros é suficiente para provocar prejuízos econômicos (Basset,
1981). O ácaro-branco tem como hospedeiras, plantas de mais de 60 famílias, e seu ataque
é facilitado pelo modo como se dissemina, seja pelo vento, estruturas vegetais infestadas
ou pela relação forética com moscas-brancas e pulgões (Fan & Petitt, 1998).
Nos cultivos convencionais, o controle dos ácaros tem sido feito com o uso de acaricidas
sintéticos. No entanto, o uso exclusivo de agrotóxicos pode não oferecer um controle satisfatório, selecionar indivíduos resistentes e causar danos ambientais e ao homem (Venzon
et al., 2010). O uso de produtos alternativos em substituição aos agrotóxicos no controle
de pragas tem aumentado, especialmente em decorrência do crescimento da produção orgânica no Brasil. Em geral, os produtos alternativos possuem baixa toxicidade ao homem,
são de fácil preparação ou aquisição e aceitos pela maioria das certificadoras de produtos
orgânicos e/ou ecológicos. Isso faz com que haja grande utilização desses produtos em
sistemas familiares de cultivo (Venzon et al., 2010). Alguns óleos e extratos vegetais têm
sido testados no controle do ácaro branco. Produtos comerciais à base de nim (Azadirachta

indica) mostraram eficiência superior a 80% na redução populacional de P. latus em casa
de vegetação, em plantas de pimenta malagueta (Brito, 2010).
A pimenta malagueta (Capsicum frutescens) apresenta constituintes químicos com
potencial efeito inseticida/acaricida, testada para alguns artrópodes. Por exemplo, o extrato
de frutos foram avaliados em larvas de Aedes aegypti L. (Diptera: Culicidae) e apresentou
toxicidade em larvas de segundo ínstar (Vinayaka et al., 2010). Kaputa, Tembo e Kurangwa
(2015) avaliaram o efeito do extrato de pimenta malagueta fresca em ácaro-vermelho,

Tetranychus evansi Baker & Pritchard (Acari: Tetranychidae), apresentando uma redução
populacional de 86%.

OBJETIVOS
Avaliar a toxicidade do extrato hidroalcoólico de sementes de pimenta malagueta sobre
o ácaro - branco Polyphagotarsonemus latus em casa de vegetação.
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MÉTODOS
Obtenção dos extratos
O experimento foi realizado na Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais,
(EPAMIG Sudeste) e no campus da Universidade Federal de Viçosa (UFV), em Viçosa (MG).
Frutos de pimenta malagueta foram obtidos do plantio em sistema orgânico, no Campo
Experimental Vale do Piranga (CEVP), no município de Oratórios, Minas Gerais. O extrato
utilizado no experimento foi obtido a partir de 10g de sementes de pimenta malagueta e 100
ml de álcool 30%, formando uma solução estoque de 100 mg/mL. O extrato foi preparados
em sistema ultra-turrax (tipo Polytron) à temperatura ambiente, deixando a solução em agitação e turboextração, na velocidade três, durante três minutos. Esta ação foi repetida três
vezes. Após este processo, o extrato foi armazenado à temperatura ambiente, por dois dias
e agitado manualmente a cada 24 horas a fim de se obter uma melhor homogeneização do
extrato. Após 48 horas, o extrato foi filtrado em tecido voil com duas camadas e armazenados
em vidro âmbar sob refrigeração (4ºC) e utilizados em até quatro semanas após a filtragem.
Criação do ácaro
O ácaro-branco foi obtido da criação mantida em casa de vegetação na EPAMIG
Sudeste, em Viçosa, MG. As plantas de pimenta malagueta (C. frutescens) que sustentaram
a criação foram obtidas por semeadura em bandeja de isopor (128 células) em substrato
comercial (Tropstrato ®). Após 30 dias da emergência, as plantas foram transplantadas
individualmente para vasos (1L) e infestadas com fêmeas adultas de P. latus com o auxílio
de um pincel fino. Posteriormente, as plantas foram mantidas em gaiolas de estrutura de
madeira (0,70 x 0,70 x 0,70 m) revestidas com tela tipo organza (90 µm). Quando as plantas
começavam a apresentar sintomas de uma alta população de ácaro-branco, como as folhas
curvadas para baixo, ressecadas e bronzeadas, novas plantas sadias foram colocadas dentro
das gaiolas para sua infestação natural.
Experimento
Sementes de pimenta malagueta foram dispostas em bandejas de isopor de 128 células com substrato comercial (Tropstrato®). Após 45 dias da emergência, as plantas foram transplantadas individualmente para vasos de 500 mL contendo substrato comercial
e em seguida, infestadas com 12 ácaros por planta (quatro ácaros em três folhas novas,
previamente marcadas). Três dias depois, oito plantas foram pulverizadas com o extrato
hidroalcoólico de sementes de pimenta malagueta na concentração de 100 mg/mL e oito
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com água destilada. Esta concentração foi escolhida por ser o valor máximo testado em
laboratório (Oliveira, 2013).
As pulverizações foram realizadas com o auxílio de um pulverizador manual (Brudden
® modelo S.S) com capacidade de cinco litros, diâmetro do bocal de 60 mm, provido com
um bico do tipo cone regulável e pressão máxima de trabalho de 14 kgf/cm2 ou 200 Ib/
pol2. A duração das pulverizações em cada planta foi definida até o ponto onde ocorresse
uma perfeita cobertura, sem, no entanto, haver escorrimento do extrato nas folhas. Após
as pulverizações, feitas no período da manhã, as plantas ficaram expostas à temperatura
ambiente por cinco horas para secagem das folhas e, findado este período, uma folha foi
retirada para contagem dos ácaros.
Após três e sete dias, a segunda e a terceira folha foram retiradas das plantas para
contabilizar o número dos diferentes estádios do ácaro-branco (adultos vivos, larvas, pupas
e ovos). Os dados correspondentes às populações de ácaro-branco foram submetidos à
análise de modelos mistos (LMER) com distribuição de erros tipo Poisson, com o tempo como
fator aleatório para corrigir a pseudo-repetição devida às medidas repetidas (Crawley 2007).

RESULTADOS
As populações do ácaro-branco em plantas de pimenta malagueta foram influenciadas significativamente pelo extrato hidroalcoólico das sementes (X2= 4,08; df=1; P<0,02)
(Fig.1). O crescimento populacional dos ácaros, no controle, foram maiores no sétimo dia
de avaliação, indicando que o extrato causou efeito negativo no ciclo dos artrópodes.
Figura 1. Número de ácaros-branco encontrados nas plantas de pimenta, pulverizadas com água destilada e extrato
hidroalcoólico de sementes de pimenta malagueta na concentração de 100 mg/mL (X2= 4,08; df=1; P<0,02).
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DISCUSSÃO
Em casa de vegetação, a aplicação do extrato hidroalcoólico de pimenta na concentração de 100 mg/mL mostrou-se promissor no controle populacional dos ácaros branco,
pois impediu o crescimento da praga. O gênero Capsicum possui cinco espécies nativas do
neotrópico: C. pubescens, C. baccatum, C. annum, C. chinense e C. frutescens, todas as
espécies contêm capsaicinodes, os quais são compostos fenólicos encontrados nas sementes
desse gênero, sendo responsáveis por 90% da pungência dos frutos, nas diferentes espécies
de pimenta (Rohanizah & Ishak, 2012). O principal capsaicinoide, é a capsaicina (69% do
total), seguido da dihidrocapsaicina (22%) e da nordihidrocapsaicina (7%) (Bennet & Kirby,
1968). Outros constituintes encontrados em C. frutescens são glicosídeos cardiotônicos,
cumarinas, flavonoides e esteroide/triterpenos (Lobo-Echeverri et al, 2016).
A toxicidade da pimenta malagueta e os extratos de diferentes espécies tem sido testados em várias espécies de artrópodes. Vinayaka et al. (2010) verificaram em seu trabalho que
frutos de pimenta malagueta são ativos no controle de larvas de Aedes aegypti (L.) (Diptera:
Culicidae). Na extração com metanol, os frutos apresentaram os fitoconstituintes, taninos,
alcaloides, esteroides e glicosídeos que os autores especulam serem os responsáveis pela
atividade biológica da pimenta malagueta. Bouchelta et al. (2005) demonstraram que extratos
etanólicos (1%) de pimenta malagueta, apresentam em sua constituição química, saponinas,
flavonoides e alcaloides, sendo este último o responsável pelo efeito tóxico sobre ovos e
principalmente em adultos de Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae). LoboEcheverri et al. (2016) encontraram que diferentes concentrações de extratos etanólicos
das folhas de pimenta malagueta são promissores no controle da formiga Atta cephalotes,
causando efeito inseticida e antifúngico.
Além do efeito inseticida, o extrato de pimenta malagueta também demonstrou efeito
repelente. Antonius et al. (2006), em testes com ácaro-rajado (Tetranichus urticae) e acessos do gênero Capsicum, concluíram que extratos metanólicos de pimenta malagueta tem
potencial repelente, porém esta repelência não está associada à presença de capsaicina e
dihidrocapsaicina. Diante do exposto, este trabalho corrobora com de Antonius et al., (2006)
quando afirmam que a repelência não está associada necessariamente à presença de capsaicina, pois o extrato hidroalcoólico (30%) de pimenta utilizado neste trabalho, foi preparado
com sementes, sem a presença da placenta dos frutos, onde há maior concentração deste
princípio ativo (Reifschneider, 2000). Possivelmente, outros alcaloides e outros compostos
fitoquímicos são responsáveis pela atividade repelente e acaricida do extrato hidroalcoólico
das sementes de pimenta malagueta.
Lale (1992), avaliando extratos cetônicos de pimenta, concluiu que fêmeas do caruncho
do feijão-caupi (Callosobruchus maculatus) ovipositaram 80% menos e a emergência de
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adultos foi 90% menor que o controle em dose de 10%. Finalmente, os extratos de pimenta
malagueta podem controlar populações de artrópodes atuando como deterrentes alimentares e repelentes.

CONCLUSÃO
A utilização do extrato hidroalcoólico de sementes de pimenta malagueta mostrou-se
promissora para o controle populacional do ácaro branco (P. lattus), em cultivos de pimenta,
na concentração de 100 mg/mL.
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uma historiografia de três tempos
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RESUMO

Este trabalho fundamenta-se em uma pesquisa de doutorado desenvolvida com o objetivo
de demonstrar e analisar a existência de vínculos político-pedagógicos entre Agroecologia
e Educação Popular. Utilizando-se principalmente de fontes primárias e entrevistas com
pessoas-chave, o percurso investigativo conduziu a um estudo aprofundado acerca do
processo histórico de constituição do movimento agroecológico brasileiro. Estruturada
sob o título “A Educação que constrói a Agroecologia no Brasil”, a pesquisa permitiu a
produção de uma historiografia da Agroecologia no Brasil, em torno de três momentos
articulados e denominados como: “espaços de germinação: das resistências às alternativas”; “dinâmicas de interação: da Agricultura Alternativa à Agroecologia” e “movimentos
de expansão: da Pequena Produção à Agricultura Familiar”. O capítulo a seguir destina-se
a uma breve apresentação desta historiografia, ao passo em que convida o/a leitor/a ao
debate e ao aprofundamento do tema.

Palavras-chave: História da Agroecologia, Desenvolvimento, Educação Popular, Paulo Freire.
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INTRODUÇÃO
Há, no contexto da História enquanto ciência, um intenso debate acerca do sentido
da História e da Historiografia, debate este que ultrapassa os limites deste trabalho e da
própria pesquisa que o embasa. Cabe, no entanto, registrar que a perspectiva historiográfica por nós adotada aproxima-se daquela defendida pala Rede Acadêmica Internacional

“Historia a Debate”1.
Em linhas gerais, esta rede defende a ideia de “que cada historiografia desenvolva
sua capacidade de pensar por si mesma, sem liames ‘coloniais”, mas, isso sim, com um
conhecimento próximo do que acontece no mundo” (BARROS, 2001, 218). Em Manifesto
público, a referida rede advoga para a História o lugar de “uma ciência com sujeito humano
que descobre o passado à medida que o constrói”2.
É neste sentido que apresentamos aqui, como resultado de uma pesquisa de doutorado, uma (e não, a) historiografia do movimento agroecológico. Trata-se, portanto, de uma
leitura, de uma interpretação histórica lançada “ao debate”, na perspectiva de que iluminar
a construção que hoje fazemos da nossa própria história.
Os debates atuais no campo da construção do conhecimento agroecológico tomam
como referência a compreensão da Agroecologia como sendo, ao mesmo tempo, ciência,
prática e movimento social (QUIROZ, 2016). No caso da pesquisa que dá suporte ao presente
trabalho tornou-se adequado abordar a Agroecologia a partir de sua dimensão de movimento
social sem, no entanto, desconhecer a interconexão permanente e orgânica entre essas três
dimensões: movimento, ciência e prática.
Tal opção fundamenta-se no entendimento de que, se existem vínculos entre
Agroecologia e Educação Popular, conforme hipótese assumida por nossa pesquisa, esses vínculos foram sendo construídos e se expressam através dos processos de interação
entre sujeitos sociais que se colocaram “em movimento” na construção daquilo que hoje é
identificado como movimento agroecológico brasileiro.
Assim sendo, tomar como “porta de entrada” a dimensão de movimento social presente
na construção da Agroecologia no Brasil revelou-se como o caminho mais adequado para
investigar e interpretar os vínculos entre Agroecologia e Educação Popular.
Educação Popular que segundo Carlos Rodrigues Brandão constituiu-se também “como
um movimento de educação ou, se quisermos, como a educação em estado de movimento” (BRANDÃO, 1984, p.08). Um movimento que germinou na América Latina, no início da
década de 1960, “como uma sucessão de movimentos de diferentes tipos de educadores,
1
2

https://h-debate.com/
Manifesto Historia a Debate disponível em: https://h-debate.com/wp- content/old_debates/Spanish/manifiesto/idiomas_manf/manifiesto_had_pt.htm
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(...) historicamente situado como um serviço pedagógico a projetos políticos das classes
populares” (Ibdem, p.08,09).
Portanto, resgatar sentidos e direções deste “serviço pedagógico a projetos políticos das
classes populares”, conforme palavras de Brandão, citadas acima, mostrou-se como o percurso necessário, possível e promissor para revelar “A Educação que constrói a Agroecologia
no Brasil”, título atribuído à tese resultante de nossa pesquisa.
Paulo Reglus Neves Freire, ou simplesmente, Paulo Freire foi um dentre outros integrantes destes “movimentos de diferentes tipos de educadores”, ao qual Brandão se refere
acima. Suas formulações ganharam o mundo e seguem desafiando o tempo e os ataques.
Paulo Freire, patrono da Educação Brasileira, deixou como legado mundial um pensamento virtuoso e vigoroso que teve origem justamente no contexto do final da década de
1950 e início da década de 1960. Sua primeira produção, datada do ano de 1959, é sua tese3
intitulada “Educação e Atualidade Brasileira”. Esta obra, lamentavelmente pouco conhecida
no Brasil (publicada como livro apenas em 2001) revela pela primeira vez, o nexo políticopedagógico de seu pensamento. Exposta em diálogo com pensadores do Instituto Superior
de Estudos Brasileiros (ISEB), a exemplo de Alberto Guerreiro Ramos, Hélio Jaguaribe,
Álvaro Vieira Pinto, Nelson Werneck Sodré, Geraldo Bastos Silva, Roland Corbisier, além
de Anísio Teixeira e João Roberto Moreira, o material possui relevante densidade histórica.
Influenciado por um contexto no qual os rumos do desenvolvimento brasileiro estavam em franco debate, Paulo Freire formula nesta tese, as bases de uma “educação para
o desenvolvimento e para a democracia” (expressão reiteradamente empregada em sua
tese), associando, de forma explícita, uma proposta pedagógica a um projeto político (de
desenvolvimento e de sociedade). Por esta razão, a referida obra (FREIRE, 2003) despertou
interesse especial para nossa pesquisa que, como é possível perceber agora, se situa no
amplo campo de debates sobre o papel da educação nos processos de desenvolvimento.

OBJETIVOS
A pesquisa que dá suporte ao presente trabalho teve por objetivo geral demonstrar e
analisar a existência de vínculos político-pedagógicos entre a Agroecologia e a Educação
Popular, através de uma análise histórica do movimento agroecológico brasileiro.

3

Tese apresentada em concurso para professor de História e Filosofia da Educação da Escola de Belas Artes de Pernambuco, da
Universidade do Recife, atual Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
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Metodologia
O primeiro movimento de pesquisa consistiu na construção de uma “chave de leitura”
a fim de orientar a busca e a compreensão da existência (ou não) dos (até então, supostos)
vínculos entre Agroecologia e Educação Popular. Para tanto, recorreu-se a já citada obra de
Paulo Freire e aos textos produzidos pelo ISEB naquele contexto dos anos 1950, fundamentando-se pela seguinte linha argumentativa: se há uma relação intrínseca entre educação
e desenvolvimento; se as formulações freireanas para a educação dialogaram inicialmente
com as formulações isebianas a respeito do desenvolvimento brasileiro, é possível supor
que esteja vinculado à formulação freireana para a embrionária Educação Popular, um esboço de projeto de desenvolvimento. Compreender teoricamente esta vinculação, do ponto
de vista político-pedagógico foi o objetivo do primeiro capítulo da tese, intitulado “O Projeto
de Desenvolvimento da Educação Popular” (capítulo 1 da tese “A Educação que constrói a
Agroecologia no Brasil”).
Após esta etapa, a pesquisa assumiu o seu caráter historiográfico, buscando analisar
se (e como) os vínculos entre Educação Popular e Agroecologia foram se constituindo ao
longo do tempo. Para tanto, recorreu-se a fontes primárias através da consulta a documentos
históricos e a entrevistas com pessoas envolvidas no processo de constituição do movimento
agroecológico brasileiro. Além destas fontes primárias, foram utilizadas fontes secundárias,
através da consulta a pesquisas acadêmicas sobre o movimento agroecológico brasileiro,
a exemplo de Dias (2004), Luzzi (2007), Picolotto (2011), Moura (2016) e Bensadon (2016),
além de vasta bibliografia sobre temas relacionados ao objeto de investigação.
As entrevistas foram realizadas de forma semiestruturadas e tiveram por objetivo compreender, do ponto de vista de quem vivenciou o processo de constituição do movimento
agroecológico brasileiro, seus fatores constituintes, os sujeitos envolvidos, os enfrentamentos
vivenciados, as continuidades e descontinuidades do processo e, particularmente, a relação
deste processo com as práticas de Educação Popular da época.
Tais entrevistas foram mediadas por um quadro motivador, com elementos visuais, imagéticos e de síntese discursiva, a fim de favorecer o levantamento do ponto de vista dos/as
entrevistados/as, acerca do processo de constituição do movimento agroecológico brasileiro.
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Figura 1. Quadro motivador, com elementos visuais, imagéticos e de síntese discursiva.

Através de uma descrição densa (GEERTZ, 2008) do processo de constituição do movimento agroecológico brasileiro, objetivou-se explicitar e interpretar a presença, os sentidos
e os significados da concepção de Educação Popular na constituição da Agroecologia no
Brasil. Para o autor, toda descrição “[...] é claramente um ato de imaginação” (GEERTZ, 2008,
p.11), é uma leitura, uma interpretação inicialmente apreendida e seguidamente, produzida.
Fazê-la de forma densa, ou seja, aprofundada, não a torna mais objetivamente verdadeira.
Será sempre uma leitura, uma interpretação em busca de estruturas significantes. Aí está o
seu valor: apresentar estruturas significantes. Em última instância foram significados, ou seja,
estruturas significantes que buscamos revelar e trazer ao debate através de uma descrição
densa do processo de constituição do movimento agroecológico brasileiro, interpretado à
luz da “chave de leitura” inicialmente construída.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tendo em vista a natureza interpretativa de uma historiografia, discutida na introdução
deste trabalho, optamos pela apresentação dos resultados, associando-os a sua discussão.
Nossa argumentação baseia-se na compreensão de que se uma historiografia é uma “leitura”, uma “interpretação” lançada ao debate, os resultados apresentados por ela são per si,
interpretativos, não havendo a possibilidade de apresentação de “resultados” dissociados
de sua correspondente discussão.
A fim de favorecer a compreensão do/a leitor/a, passaremos a apresentá-los em torno
dos 3 (três) tempos anunciados pelo título deste trabalho, mencionados em seu resumo
e retomados aqui:
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1°) Espaços de Germinação: das resistências às alternativas;
2°) Dinâmicas de Interação: da Agricultura Alternativa à Agroecologia; e
3°) Movimentos de Expansão: da Pequena Produção à Agricultura Familiar.
Espaços de Germinação: das resistências às alternativas
O movimento agroecológico brasileiro não nasce instituído. Ele vem se constituído ao
longo do tempo e assim, permanece, em movimento e em permanente processo de construção. No entanto, é possível afirmar que sua constituição decorre do enfrentamento de uma
problemática central (embora, não exclusiva): as questões relativas ao sistema produtivo
no campo, ou seja, as questões de natureza agrícola.
No Brasil dos anos 1970, tais questões – que sempre fizeram parte do cotidiano de
milhares de famílias de agricultores no enfrentamento diário dos desafios do plantio, da
criação, da “lida”, da colheita, do beneficiamento, da comercialização etc. – começaram a
interpelar de forma mais evidente àqueles setores que mantinham uma atuação social e
política junto aos movimentos populares do campo (especialmente a partir da atuação da
Igreja Católica). Surge daí parte importante daquilo que estamos denominando como “espaços de germinação” do movimento agroecológico brasileiro.
Outros “espaços de germinação” deste mesmo movimento encontram-se no campo
acadêmico. Nas Ciências Agrárias, por ser esta área do conhecimento aquela que originalmente toma os sistemas de produção agrícolas como objeto de seus estudos, mas também,
nas Ciências Sociais, especialmente quando estas associam questões de natureza agrícola
às questões de natureza social, política, ambiental e cultural.
Diversas dessas iniciativas emergem do enfrentamento das questões de natureza
agrária, ou seja, das questões decorrentes de uma estrutura agrária altamente concentrada. E agregam a este movimento de luta e resistência na terra, uma perspectiva de construção de alternativas de produção e de organização comunitária a partir do local, do micro,
das comunidades. Outras iniciativas emergem da resistência a uma matriz tecnológica modernizante, propagandeada como “único caminho para acabar com a fome no mundo” e se
dedicam a buscar outras referências fundamentadas em uma matriz tecnológica “alternativa”.
No início da década de 1980 setores da Igreja Católica vinculados à Doutrina Social
da Igreja iniciaram, a partir da CNBB Regional Nordeste II, uma linha de ação junto aos pequenos produtores rurais conhecida como “Projetos Alternativos”. Estes projetos voltavamse à estruturação e ao financiamento de um conjunto amplo de ações produtivas dirigidas
a promover melhorias nas condições de convivência com a seca, a exemplo de pequenas
obras de captação e armazenamento de água de chuva (como barreiros e cisternas) e no
reforço das atividades econômicas e produtivas (como hortas e criação de animais), além
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de trabalhos de educação de base, de organização comunitária e de luta pela terra. As iniciativas sugeriam, de forma inovadora, o enfrentamento de questões de natureza agrícola
e, por este motivo em especial, nos deteremos a compreender mais profundamente seus
significados. Para tanto, convidamos o/a leitor/a a revisitar aquela conjuntura histórica através
de alguns fatos marcantes.
Ainda na década de 1950, a problemática social e econômica da região Nordeste do
Brasil, agravada pelo fenômeno da seca e pelo domínio político dos coronéis, ocupa espaço nas preocupações daqueles setores da Igreja Católica que influenciados e estimulados
pelas Encíclicas da época, começaram a atuar em direção a formulação do que veio a se
chamar “Doutrina Social da Igreja”.
Segundo Itamar de Souza, em julho de 1951, os bispos do Rio Grande do Norte lançaram uma Carta Pastoral sobre o problema rural dos Estados e contra a corrupção eleitoral.
Souza afirma que “[...] este foi o primeiro grito da Igreja contra os coronéis” (SOUZA, 1982,
p.33). Na referida Carta Pastoral, os bispos do Rio Grande do Norte afirmaram que “[...] urge
despertar a consciência do homem do campo para a valia que só ele possui hoje, diante da
crise econômica, política e familiar”4
No ano seguinte, em outubro de 1952, também por iniciativa dos bispos do Nordeste5,
e sob a liderança de Dom Hélder Câmara, foi criada a Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), objetivando a congregação entre os bispos – que até então tinham atuação
praticamente restrita às dioceses – e o fortalecimento dos posicionamentos que viessem a
ser tomados em comum.
Segundo Bruneau “[...] a organização da CNBB foi uma vitória do episcopado nordestino, já àquela época mais preocupado com os problemas sociais do que os bispos do Sul”
(BRUNEAU, 1974 apud SOUZA, 1982, p. 32).
Os bispos do Nordeste, agora congregados aos demais bispos brasileiros por intermédio da CNBB, prosseguiram denunciando e buscando soluções para a problemática social,
política e econômica da região. Sua atuação combinava ações em nível local, através do
fortalecimento dos trabalhos de base no âmbito das dioceses, com ações em nível global
(nacional e internacional), através de denúncias e reivindicações junto ao governo federal
e de parcerias com entidades da sociedade civil de outros países (geralmente vinculados à
Igreja Católica), por meio da cooperação internacional.

4
5

Carta Pastoral citada por SOUZA, 1982, p.33
Segundo Itamar de Souza, a CNBB foi “idealizada pelo então Mons. Helder Câmara. (...) A iniciativa de D. Helder teve em Mons.
Giovanni Montini, naquela época Secretário do Vaticano e depois Papa sob o nome de Paulo VI, grande receptividade. Por isso,
enquanto ele foi Secretário Geral da CNBB por mais de dez anos, o Vaticano lhe deu apoio integral” (SOUZA, 1982, p. 32).
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No que se refere à atuação política em âmbito nacional, cabe aqui destacar alguns fatos
históricos significativos para a compreensão acerca do surgimento dos “Projetos Alternativos”
no âmbito da CNBB e de suas características fundantes:
– Em maio de 1956 realizou-se, em Campina Grande (PB), o I Encontro dos Bispos
do Nordeste, com a presença do então Presidente da República, Juscelino Kubitschek. A respeito do evento, Souza relata: “[...] o temário do encontro concentrou-se
em torno da problemática do meio rural e, para desenvolvê-lo, os participantes não
hesitaram em recomendar a reforma agrária” (SOUZA, 1982, p.34). Segundo relatório do encontro, “[...] a Igreja se proclama sem nenhuma vinculação com as situações injustas e se coloca ao lado dos injustiçados, para cooperar com eles numa
tarefa de recuperação e redenção”6
– Em 1959, após a seca de 1958, um novo encontro se deu entre bispos do nordeste
(incluindo o norte de Minas Gerais) e técnicos do Estado e da União, dentre eles,
o economista Celso Furtado, a fim de debater a problemática da região7. “Como
consequência do II Encontro dos Bispos do Nordeste, o governo Juscelino Kubitschek criou a Operação Nordeste (OPENO) que precedeu a Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE)” (Ibidem, p.36), efetivamente instituída
ainda no ano de 1959.
Segundo Osmar Fávero, outro fruto concreto deste encontro foi a criação do Sistema
Rádio-educativo de Sergipe (SIRESE), resultado de “convênio [da CNBB] com o Sistema
Rádio-educativo Nacional (SIRENA) e outros órgãos governamentais, principalmente da
área da saúde e da agricultura” (FÁVERO, 2006, p. 39).
– Em março de 1961, a CNBB obteve apoio do governo federal (através de um decreto presidencial8 e de convênios com vários ministérios, tais como Educação,

Agricultura e Saúde) para a criação do Movimento de Educação de Base (MEB).
A proposta apresentada pela CNBB inspirava-se na experiência das escolas radiofônicas desenvolvida, desde o ano de 1958, pelo Serviço de Assistência Rural
6
7

8

I Encontro dos Bispos do Nordeste, citado por Souza (1982, p.35)
Segundo relato de Itamar de Souza, “Após a leitura das reivindicações feitas pelos prelados ali reunidos, Dom Helder Câmara foi de
uma sinceridade nordestina inigualável, quando disse nas barbas do Presidente Juscelino o seguinte: ‘se V.S. não pode realizar 40
pontos, não prometa 50; se não pode realizar 30, não prometa 40; se não pode com 20, não prometa 30; se não vai atender a 10, não
prometa 20; se não pode executar 5, mão prometa 10; se não pode realizar nada, Sr. Presidente, não prometa nada, porque o povo
nordestino já está cansado de ouvir promessas de político demagogo’. Como era de se esperar, o público, em uníssono, aplaudiu
de pé o pequenino prelado. Dom Helder sabia que muitas coisas prometidas pelo Presidente no Encontro dos Bispos realizado em
Campina Grande (PB), em 1956, não estavam sendo executadas” (SOUZA, 1982, p.35,36)
Trata-se do “Decreto Presidencial n⁰ 50.370, de 21 de março de 1961, publicado no Diário Oficial em 22 de março de 1961”. O referido
decreto “previa transferência de recursos durante cinco anos (1961-1965) e estipulava que o MEB receberia 400 milhões de cruzeiros
durante o primeiro ano – em pagamentos bimensais,adiantados (isto representava aproximadamente US$ 1,7 milhões – um milhão
e setecentos mil dólares – pela taxa de câmbio média durante aquele ano)” (KADT, p.151)
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(SAR)9, implantado por Dom Eugênio de Araújo Sales, Arcebispo da Arquidiocese
de Natal (RN) e, desde o ano de 1959, pelo SIRESE, implantado pelo Arcebispo da
Arquidiocese de Aracaju, Dom José Vicente Távora.
Com a criação do MEB, “[...] a CNBB propôs ao governo brasileiro a criação de
um amplo movimento educativo, orientado para a educação da população rural adulta”
(DAMASCENO, 1990, p.97).
Por tratar-se, naquele contexto, “[...] da única [experiência educativa]10 que logrou
intensa penetração no meio rural” (Ibidem, p.04) e por vincular suas ações educativas às
questões relativas à problemática atinente à pequena produção rural, nos deteremos um
pouco mais em torno do MEB e de ações. Isso permitirá uma compreensão ainda mais aprofundada do surgimento, ainda na década de 1980, dos “Projetos Alternativos” da Regional
Nordeste II da CNBB.
Para que seja possível estimar a abrangência da atuação do MEB, em sua fase inicial,
entre os anos de 1961 e 1966, recorremos aos dados apresentados por Fávero (2006, p.
6), segundo os quais:
– No início dos anos 1964, o trabalho estava estruturado em 14 (quatorze) estados11,
onde funcionavam 60 (sessenta) sistemas educativos e igual número de equipes
locais, atingindo cerca de 500 (quinhentos) municípios.
– Em 1963, estima-se que as 29 (vinte e nove) emissoras que irradiavam programas e aulas do MEB atingiam direta e indiretamente, entre cinco e oito milhões de
pessoas. Neste ano registra-se o maior número de escolas radiofônicas de todo o
período, alcançando o montante de 7.353 (sete mil, trezentos e cinquenta e três)
escolas.
– Em cinco anos, cerca de 320 mil alunos concluíram o ciclo de alfabetização, dos
quais quase 120 mil, só em 1963.
9

O Serviço de Assistência Rural (SAR) foi criado no ano de 1949, pelo então padre Eugênio de Araújo que “Nas suas constantes viagens ao interior [...] começou a tomar consciência da miséria e abandono em que viviam as populações rurais” (SOUZA, 1982, p.39).
“Na primeira década de sua existência, a orientação dessa organização foi essencialmente paternalista e paliativa: concentrava-se
em vários pequenos projetos de desenvolvimento da comunidade e de educação nas áreas rurais. Mais tarde, em 1960, o SAR
passou a se interessar mais ativamente pela possibilidade de organizar os camponeses em sindicatos” (KADT, 2007, p.136). Nesta
mesma linha de atuação, “No começo de 1961, o arcebispo de Recife nomeou um pequeno número de padres para ocupar-se com
o problema da sindicalização (a preparação e fundação dos sindicatos rurais). Foi então fundado o Serviço de Orientação Rural de
Pernambuco (SORPE), sob a direção do Padre Paulo Crespo” (Ibidem)
10 As demais experiências de educação de adultos, citadas por Osmar Fávero, com atuação no início dos anos 1960 são: “o Movimento de Cultura Popular (MCP), em Recife, que inspirou formas equivalentes em outros Estados, como o ‘De pé no chão também se
aprende a ler’, em Natal; Centro Popular de Cultura (CPC), criado pela União Nacional dos Estudantes (UNE), que se encarregou de
incentivar centros congêneres em quase todos os Estados; a Campanha de Educação Popular da Paraíba (CEPLAR); o Sistema de
Alfabetização Paulo Freire, certamente a experiência que teve maior repercussão” (FÁVERO, 2006, p.4)
11 Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, além do (então) território de Rondônia.
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De 1961 a 1965 foram realizados 518 treinamentos para 13.771 monitores de escolas
radiofônicas e animadores dos grupos de base.
Embora as escolas radiofônicas fossem o centro da estratégia de atuação do MEB, suas
ações não se restringiam a elas. As equipes locais, através de seus monitores e animadores
dos grupos de base (religiosos ou leigos) trabalhavam o desenvolvimento e a organização
de comunidades, “como um estágio político de formação de lideranças e de criação de estruturas intermediárias (escolas, clubes, comitês de vizinhanças, sindicatos12, cooperativas,
comitês de ação política etc.)” (Fávero, 2006, p.264)13
A alfabetização, a formação política e a animação popular eram considerados elementos
integrados e integrantes do processo de organização e desenvolvimento de comunidades
que se buscava estimular. Para tanto, a realidade cotidiana era elemento central, de onde,
pedagogicamente, partiam os processos de formação e para onde, politicamente, se voltavam as ações organizativas.
Em síntese, o modelo pedagógico adotado pelo MEB, segundo FÁVERO (2006) fundamentava-se nos seguintes elementos:
– o “diálogo com os grupos e comunidades interessadas em uma ação de transformação de sua realidade” (p.264)
– a prática de “análise de situações problema” e a “busca e experimentação de possíveis soluções” (p.264)
– a centralidade no Ser Humano e em seu “direito de viver uma vida humana plena –
o que não ocorre no subdesenvolvimento” (p.265)
– a superação do subdesenvolvimento com vistas ao desenvolvimento compreendido
como “uma luta, na qual as relações entre os homens devem ser de reconhecimento, nunca de dominação” (p.265)
Como é possível perceber, a atuação do MEB voltava-se para o enfrentamento da
problemática do analfabetismo no meio rural brasileiro, compreendido dentro de seu contexto social, político e econômico. De acordo com sua concepção orientadora “a educação
de base deveria tratar o camponês como ‘homem integral’ e iria ajudá-lo a desenvolver-se
plenamente” (KADT, 2007, p. 175).
Conforme anunciado anteriormente, a investigação acerca dos espaços de germinação do movimento agroecológico brasileiro, também nos conduz aos espaços acadêmicos. Em particular, às Ciências Agrárias, área do conhecimento na qual se encontram,
12 Esta linha de atuação também se inspirou nas experiências do SAR e do SORPE, voltados à organização dos sindicatos rurais.
13 Segundo Fávero, “O MEB renovou todo um conteúdo e uma técnica de desenvolvimento e organização de comunidades, tradicionalmente um instrumento para melhorar o funcionamento do que existia ou para promover a adesão dos grupos populares às iniciativas
geradas fora desses grupos e cujo controle normalmente a eles escapa” (Fávero, 2006, p. 264).
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hoje em dia, cursos como Engenharia Agronômica (ou, Agronomia), Medicina Veterinária,
Engenharia Florestal, Engenharia de Pesca, Zootecnia, Agroecologia, dentre outros.
As Ciências Agrárias lidam de forma direta com os sistemas de produção no campo,
sejam eles, agrícolas, pecuários ou extrativistas. Abarcam desde questões de natureza técnica sobre as quais se fundamentam tais sistemas, até questões de ordem social, econômica
e ambiental que os vinculam a um modelo de produção e a um projeto de desenvolvimento. Assim sendo, consiste esta área do conhecimento em um “campo” privilegiado para o
enfrentamento das problemáticas agrárias, agrícolas e ambientais atinentes aos espaços
rurais. E, como tal, constitui-se em palco de disputa entre diferentes visões e perspectivas.
Empregamos aqui o conceito de “campo” no sentido atribuído a Pierre Bourdieu que
segundo Zaia Brandão, “[...] entende o campo como um local de lutas concorrenciais que
visam conservar ou transformar as relações de forças ali presentes. Dessa forma, o campo
é um lugar de mudanças permanentes” (BRANDÃO, 2010, p.231).
É a partir dessa área do conhecimento que forças de resistência presentes em alguns
espaços acadêmicos posicionam-se em busca de alternativas produtivas e, ao fazê-lo, trazem
à tona de forma central a dimensão tecnológica do projeto de modernização da agricultura.
Isso não significa dizer que estivessem ausentes do debate, reflexões acerca das demais
dimensões da problemática, fossem elas, políticas, sociais ou econômicas. Significa sim, que
embora de forma contra hegemônica, emerge das Ciências Agrárias uma dimensão particular
do debate acerca do desenvolvimento: a crítica à matriz tecnológica agroquímica. Esta
agregação lança luzes, a partir de um ponto de vista técnico científico, às características de
insustentabilidade ambiental e social do projeto de modernização da agricultura brasileira.
Por outro lado, é também do seio das Ciências Agrárias que emergem as críticas à
dimensão de insustentabilidade presente em algumas práticas da agricultura tradicional,
como o uso indiscriminado do fogo, o plantio “morro abaixo” e sua consequente perda de
solo, o pastoreio excessivo e seu consequente desgaste do solo, dentre outras práticas
de cultivo e manejo de criações. Chamamos a atenção para o fato de que diante de uma
situação de restrição na disponibilidade de terras14 e a consequente limitação dos períodos
de descanso (conhecido como “pousio”15), o caráter de insustentabilidade de tais práticas,
se acentua ao longo do tempo.
As primeiras vozes de denúncia acerca dos efeitos danosos de uma matriz tecnológica
agroquímica vinculam-se a uma tendência que tem raízes no início do Século XX, a partir de
diferentes partes do mundo. Uma ampla abordagem a seu respeito extrapolaria os objetivos
deste trabalho, entretanto, cabe aqui destacar alguns marcos históricos. Um deles é o livro
14 Seja pelo crescimento populacional, seja por perda ou venda de terras, ou mesmo por intensificação das atividades produtivas.
15 O “pousio” é uma prática tradicional na agricultura e consiste em um rodízio das áreas utilizadas para plantio e criação. Em termos
ecológicos, esta prática tem potencial para garantir o reestabelecimento do ecossistema e a manutenção dos recursos naturais.

Agroecologia: métodos e técnicas para uma agricultura sustentável - Volume 4

54

“Silent Spring”16, da americana Rachel Carson, editado nos Estados Unidos no ano de 1962 no
qual a autora denuncia os efeitos nefastos dos agrotóxicos sobre o meio ambiente. Outro é o
livro intitulado “Small is Beautiful”17, do também americano, Ernest F. Schumacher, publicado
no ano de 1973, com críticas à busca pela maximização da produção e à ideia do crescimento
ilimitado, valores tidos quase que como absolutos à perspectiva modernista da época.
No Brasil, foi justamente a partir da década de 1970 que um conjunto de iniciativas de
diferentes18 inspirações começou a se identificar em torno do conceito de “agricultura alternativa”. Pesquisa realizada por Eduardo Ehlers, ainda nos anos 1990, nos ajuda a identificar
aquelas que, ligadas às Ciências Agrárias, vieram a constituir-se em “espaço de germinação”
do movimento agroecológico brasileiro. Aponta o autor:
No campo acadêmico, o questionamento sobre os impactos ambientais da
agricultura moderna partiu, quase simultaneamente, de alguns pesquisadores atuando em diferentes locais do Brasil. Dentre estes podemos destacar:
Adilson Paschoal, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiróz (ESALQ);
Ana Maria Primavesi, da Universidade Federal de Santa Maria; Luis Carlos
Pinheiro Machado, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul [UFRGS];
e o engenheiro agrônomo José Lutzemberger, um dos primeiros “ativistas
ambientais” do Brasil (EHLERS, 1996, p.82).

Dentre os nomes elencados, três deles atuavam à época em universidades públicas
brasileiras, como a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiróz (ESALQ), situada em
Piracicaba/SP, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), situada na cidade de Santa
Maria/RS e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), situada em Porto Alegre,
capital do estado do Rio Grande do Sul.
Destacam-se, também, como pioneiros do movimento de agricultura alternativa Luiz
Carlos Pinheiro Machado, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
consultor do Método Voisin de manejo de pastagens; Sebastião Pinheiro, agrônomo formado
pela UFRGS, que participou da elaboração da Lei Estadual 7.747/8219, importante marco na
regulamentação da venda e do uso de agrotóxico (LUZZI, 2007, p. 15).

16 Traduzido como “Primavera Silenciosa”
17 Traduzido como “O negócio é ser pequeno”
18 Eduardo Ehlers identifica quatro grandes vertentes daquilo que ele denominou como “movimentos rebeldes”. “Na Europa surgem
[três delas]: a agricultura biodinâmica, iniciada por Rudolf Steiner em 1924; a agricultura orgânica, cujos princípios foram estabelecidos entre os anos de 1925 e 1930 pelo pesquisador inglês Sir Albert Howard, e difundidos nos EUA a partir da década de 1940 por
Jerome Irving Rodale; e a agricultura biológica, inspirada nas ideias do suíço Hans Peter Müller e mais tarde difundida na França
por Claude Aubert. A outra vertente, a agricultura natural, surge no Japão a partir de 1935 e baseava-se nas ideias de Mokiti Okada.
Existem ainda outras designações como: método Lemaire-Boucher, permacultura, agricultura ecológica, agricultura ecologicamente
apropriada, agricultura regenerativa, agricultura poupadora de insumos, renovável, sunshine, mazdaznan, macrobiótica etc. que são
variantes das quatro vertentes citadas” (EHLERS, 1996, p.49)
19 O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado brasileiro a aprovar uma lei estadual de agrotóxico, influenciando outros Estados e contribuindo para a criação da Lei Federal 7.802 de 01/07/1989.
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Observe-se a incidência de professores e pesquisadores com atuação no Sul e Sudeste
do Brasil, regiões que por razões de natureza ecológica20 e cultural, se constituíram em porta
de entrada do processo de modernização da agricultura brasileira. E que, portanto, mais
rapidamente sentiram os seus efeitos positivos e negativos.
Decorre desta observação a constatação de que no âmbito da Academia, as questões
tecnológicas associadas à modernização da agricultura tiveram um papel mais importante na
busca por alternativas produtivas, do que para os setores vinculados à Igreja Católica, conforme analisamos na primeira parte desta sessão. Para estes setores, com forte presença no
Nordeste do País, as motivações iniciais para a busca por alternativas produtivas decorreram
mais de questões de natureza social, agravadas por limitantes ambientais (especialmente,
escassez de água) e pela estrutura de domínio da posse da terra no Brasil.
Dinâmicas de Interação: da Agricultura Alternativa à Agroecologia
Foi em meados dos anos 1980 que se começaram a se afirmar o que aqui chamamos

de “dinâmicas de interação”, das quais decorre a incorporação do conceito de “agroecologia”

por um movimento que até então, se estruturava em torno do conceito de “alternativas”. Por
esta razão, o caracterizamos como o período “da Agricultura Alternativa à Agroecologia”.
São principalmente duas as dinâmicas de interação identificadas em nossa historiografia:

os Encontros Brasileiros de Agricultura Alternativa (EBAAs) que acontecem a partir do ano

de 1981 e a Rede PTA que começa a se estruturar em 1983, a partir das ações do Projeto
Tecnologias Alternativas (PTA).

Os EBAAs aconteceram principalmente por iniciativa da Federação das Associações dos

Engenheiros Agrônomos do Brasil (FAEAB) e da Federação dos Estudantes de Agronomia

do Brasil (FEAB). Tendo ocorrido em 4 (quatro) edições (1981, 1984, 1987 e 1989), os en-

contros foram progressivamente se ampliando e se diversificando, envolvendo lideranças
ligadas ao Movimento Sem Terra (MST) e à Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura (CONTAG), além de profissionais de outras áreas do conhecimento, a exemplo
das Ciências Sociais.

Em meados da década de 1980, no campo das Ciências Agrárias crescia a

percepção de que:
Após os anos do chamado milagre econômico e no bojo das incipientes conquistas democráticas de então, [...] o modelo agrícola adotado era um fracasso,
do ponto de vista dos interesses da população sofrida de nosso país: a terra
se concentrava cada vez mais, a produção de alimentos estava comprometida,
as condições de trabalho no campo continuavam desumanas e os salários,
irrisórios (GRAZIANO NETO, 1986, p.09).
20 De forma geral, as regiões Sul e Sudeste do Brasil dispõem de melhores condições de solo e de água do que a região Nordeste do
país. Tais elementos (solo e água) são básicos para os cultivos.
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Depreende-se da narrativa de Francisco Graziano Neto, membro atuante da Associação
dos Engenheiros Agrônomos do estado de São Paulo (AESP), o viés político presente a esta
crítica ao modelo de desenvolvimento brasileiro, expresso através do explícito posicionamento
a favor dos “interesses da população sofrida de nosso país”. É a partir desta perspectiva que
este conjunto de profissionais e estudantes aponta o fracasso21 do modelo adotado pelo país.
Para eles, este fracasso já se expressava, à época, por questões de ordem social (condições
de trabalho e salários) e de ordem econômica (produção de alimentos comprometida) e de
natureza agrária (concentração das terras).
O I EBAA, realizado no ano de 1981, aconteceu na cidade de Curitiba (PR), por iniciativa da FAEAB, com apoio da Prefeitura Municipal de Curitiba, sob a gestão do arquiteto e
urbanista Jaime Lerner. O evento contou com a presença de cerca de 1.000 (mil) pessoas,
principalmente, profissionais de Agronomia do país (anais II EBAA).
Vale ressaltar que o I EBAA aconteceu por iniciativa da FAEAB, mas por influência direta
do Grupo de Agricultura Alternativa22 (GAA) e da Associação dos Engenheiros Agrônomos
do Estado de São Paulo (AEASP), ao qual o referido grupo estava vinculado. Por sua vez, o
GAA é fruto da provocação que José Lutzemberg (mencionado na sessão anterior) 21 É importante destacar que a interpretação de “fracasso” do modelo agrícola já denota, em si, uma
posição política, uma visão de mundo e uma concepção de desenvolvimento, já que para
outros profissionais e segmentos sociais, foi este modelo que levou o Brasil à condição de
“potência agrícola”. 22 O nome deste grupo é escolhido para abranger e abrigar as diversas
correntes, como a Agricultura Orgânica, Biodinâmica, Natural e Biológica (site: aao.org.br/
aao/quem-somos.php) faz à AEASP no sentido de formar um grupo dedicado, inicialmente,
à realização de um cadastro das pessoas e iniciativas ligadas à Agricultura Alternativa no
Brasil, para posterior divulgação do movimento. O grupo se constitui23 em fevereiro de 1980 e
passa a ser um espaço de intensas trocas e reflexões acerca do processo de modernização
da agricultura brasileira, adotado e incentivado pelo Governo Federal24.
Três anos após a realização do I EBAA, aconteceu entre os dias 02 e 06 de abril
de 1984, o II EBAA, promovido pela FAEAB em parceria com a Associação Estadual dos
Engenheiros Agrônomos do Estado do Rio de Janeiro (AEARJ). O evento contou com a
21 É importante destacar que a interpretação de “fracasso” do modelo agrícola já denota, em si, uma posição política, uma visão de mundo e uma concepção de desenvolvimento, já que para outros profissionais e segmentos sociais, foi este modelo que levou o Brasil à
condição de “potência agrícola”.
22 O nome deste grupo é escolhido para abranger e abrigar as diversas correntes, como a Agricultura Orgânica, Biodinâmica, Natural e
Biológica (site: aao.org.br/aao/quem-somos.php)
23 Os primeiros integrantes são: Ana Maria Primavesi, Eduardo Pires Castanho, João Pégis Guilhaumon, José Pedro Santiago, Manoel
Baltasar Baptista da Costa, Maristela Simões do Carmo, Moacir José Costa Pinto de Almeida e Paulo Roberto Pires (site: aao.org.br/
aao/quem-somos.php)
24 site: aao.org.br/aao/quem-somos.php
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presença de 1.800 (mil e oitocentos) participantes de todo o Brasil, dentre técnicos, agricultores, ambientalistas, intelectuais e estudantes (EBAA, 1985).
O II EBAA foi marcado pela presença de secretários estaduais de 12 (doze) estados25
da Federação – sendo 9 (nove) secretários da pasta da saúde; 7 (sete), da pasta da agricultura; 6 (seis), da pasta de meio ambiente; 1 (um), da pasta do trabalho e desenvolvimento
social e 1 (um), da pasta do interior - que elaboraram e assinaram um protocolo de intenções.
O III EBAA contou com a presença de 3.000 (três mil) participantes e aconteceu na
cidade de Cuiabá, na sede da Universidade Federal do Mato Grosso, entre os dias 12 e 17
de abril de 1987. Além da FAEAB e da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Mato
Grosso (AEAMT), a promoção desta terceira edição do EBAA coube também à Federação
dos Estudantes de Agronomia do Brasil (FEAB) e ao Centro Acadêmico de Agronomia da
Universidade Federal do Mato Grosso (CAA-UFMT), o que refletiu diretamente no grande
número de estudantes presentes ao evento.
O III EBAA também contou com um número mais expressivo de agricultores – cerca
de 300 (trezentos) – e de lideranças dos movimentos sociais no campo, como o Movimento
Sem Terra (MST), a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e da CONTAG. Além disso,
registra-se ainda a presença de profissionais de outras áreas do conhecimento, a exemplo
das Ciências Sociais, ampliando o público de profissionais, até então, praticamente restrito
aos engenheiros/as agrônomos/as.
O IV EBAA realizou-se na cidade de Porto Alegre (RS), no ano de 1989, reunindo aproximadamente, 4.000 (quatro mil) pessoas. Os anais do referido encontro nunca chegaram a
ser publicados, o que dificulta a análise desta que acabou se constituindo na última edição
do EBAA. Segundo Luzzi (2007), diversos fatores são aventados como possibilidades para a
desarticulação dos EBAAs: críticas à organização do IV EBAA; dificuldade de financiamento
em função da escala crescente de participantes; mudanças na direção da FAEAB que teria
sido assumida por profissionais ligados à Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF);
preponderância da participação de estudantes o que teria impingido uma dinâmica de movimento estudantil aos eventos; fortalecimento das ações locais e da articulação entre ONGs;
divergências e disputas pelo controle do movimento de agricultura alternativa, dentre outras.
A Rede PTA, segunda dinâmica de interação apontada por nossa historiografia, é consequência das ações desenvolvidas no âmbito do Projeto Tecnologias Alternativas (PTA),
iniciadas em março de 1983. Este projeto, por sua vez, é fruto do acolhimento pela FASE
Nacional à iniciativa de dois economistas – Jean Marc von der Weid e Sílvio Gomes de
Almeida26 – que ao regressarem do exílio imposto a eles pelo regime militar que se instalou no
25 Secretários Estaduais do Pará, Maranhão, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro,
São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (EBAA, 1984).
26 O Jean Marc se incorpora à FASE no início de 1983 e Sílvio Gomes de Almeida, em meados de 1984.
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Brasil em abril de 1964, trazem de suas experiências na Europa – especialmente na França
– a ideia de apoiar as lutas do campo a partir de um viés de fortalecimento de suas atividades
produtivas, ao lado de uma leitura crítica à agricultura de base industrial. Esta ideia, acolhida pela FASE Nacional como um “projeto anexo” constituiu-se em torno daquilo que ficou
conhecido como PTA/FASE, ou seja, Projeto Tecnologias Alternativas, vinculado à FASE.
Ao traçar as bases estruturadoras do PTA/FASE, o documento do Seminário de
Campinas afirma que:
Seu objetivo final é lançar os alicerces de uma dinâmica que se reproduza por
si mesma, constantemente realimentada pela ampliação do circuito de intercâmbio e de ajuda mútua envolvendo comunidades de pequenos agricultores,
instituições e grupos de apoio em meio rural (PTA/FASE, 1983, p.04)

Dois anos após o referido Seminário, isto é, em novembro de 1985, a Revista Proposta,
editada pela FASE publicou uma edição especial (de número 27) destinada exclusivamente
ao PTA/FASE. Mais uma vez se faz referência ao Seminário de Campinas ao afirmar que
deste evento “surgiram os contornos atuais do Projeto TA” (WEID, 1985b, p.10), ali resumidos em três grandes linhas:
– Uma dinâmica de identificação e circulação de soluções técnicas e organizativas
desenvolvidas pelos próprios agricultores no enfrentamento dos problemas que incidem em seu processo produtivo.
– Uma estratégia de sensibilização das organizações populares com atuação no meio
rural em relação aos problemas decorrentes da adoção do pacote tecnológico vinculado à modernização da agricultura.
– Uma dinâmica de ação coletiva através da formação de uma rede de articulação.
Orientados por estas diretrizes e munidos dos contatos do conjunto de organizações
identificadas pelo levantamento inicial, os dois coordenadores do PTA/FASE (Jean Marc
von der Weid e Sílvio Gomes de Almeida), a partir do início de 1984, saíram em busca de
constituir “equipes de redes” nos estados, sempre que possível, em parceria com alguma
organização local27. Nas situações em que as parcerias não se firmaram, as “equipes de
rede” mantiveram-se, provisoriamente, vinculadas à FASE.
27 Para que seja possível uma visão das organizações inicialmente envolvidas: no Maranhão, a parceria se efetivou com a Sociedade
Maranhense de Defesa dos Direitos Humanos; no Ceará, com uma ONG chamada ESPLAR; em Pernambuco, com uma ONG intitulada Centro de Estudos e Pesquisas Josué de Castro (a partir da qual se estruturou uma rede com atuação em Pernambuco e na
Paraíba – a Rede PE/PB); na Paraíba, o contato inicial foi com o Programa de Aplicação de Tecnologias Adaptadas à Comunidades
(PATAC); na Bahia e no Espírito Santo, estruturou-se uma equipe diretamente ligada à FASE/Nacional; em Minas Gerais, o contato
inicial foi com a Federação de Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais (FETAEMG); no Paraná, com a Associação
de Estudos, Orientação e Assistência Rural (ASSESSOAR),; em Santa Catarina, a parceria se efetivou com o Instituto Vianei de
Educação; e no Rio Grande do Sul, com o Centro de Aconselhamento aos Pequenos Agricultores (CAPA) (Revista Proposta n° 27)
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No ano de 1986, soma-se à estratégia das Redes de Informação e Intercâmbio de
Tecnologias Alternativas, outra linha de atuação destinada à estruturação de Centros de
Tecnologia Alternativa (CTAs), voltados à:
[...] diagnosticar os principais problemas dos pequenos produtores de uma
região, identificar as soluções viáveis através da pesquisa sobre experiências
empíricas dos próprios produtores e/ou referências técnicas e científicas, nacionais ou estrangeiras. Essas soluções serão testadas de forma integrada
em um campo experimental, reproduzindo as condições médias dos pequenos
produtores (WEID, 1985b, p.13).

A proposta dos CTAs28 previa a aquisição de uma pequena área de terra na qual
se instalaria uma nova equipe de profissionais, chamada “equipe de centro”, destinada à
implantação do CTA. Apesar de diferenciadas, as “equipes de rede” e “equipes de centro”
mantinham ações de forma integrada.
A estratégia de ação “em rede”, aliada a um conjunto de ações envolvendo pesquisa,
formação e comunicação permitiram que a Rede PTA se constituísse como um fecundo
espaço de articulação e aprofundamento das ações no campo da Agroecologia. Dentre as
diversas realizações do PTA, cabe aqui destacar (em função da historiografia proposta) a
primeira tradução para o português, realizada pela Engenheira Agrônoma, Patrícia Vaz, do
livro organizado por Miguel A. Altieri denominado “Agroecologia” que à épocam recebeu o
sugestivo subtítulo de “as bases científicas da Agricultura Alternativa”.
Movimentos de Expansão: da Pequena Produção à Agricultura Familiar
A emergência da categoria “Agricultura Familiar” é essencial para a compreensão do
movimento agroecológico brasileiro. Conforme discutiremos a seguir, o processo de emersão desta categoria social acontece em meio a uma importante redefinição no movimento
sindical rural brasileiro quando este, em meados dos anos 1990, passa a posicionar-se politicamente em busca de um Projeto Alternativo de Desenvolvimento, no qual a Agroecologia
encontra ancoragem.
De acordo com nossas pesquisas, é possível identificar dois principais: um primeiro, já
anunciado, acontece em meados dos anos 1990 e marca o posicionamento do movimento
sindical rural brasileiro em busca de um projeto de desenvolvimento. O segundo refere-se
à criação da Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), durante o Encontro Nacional de
28 Os CTAs do PTA/FASE inspiraram-se na experiência de um técnico agrícola chamado Godofredo que atuava na estruturação da
Rede Bahia. “Sempre cobrado pelos agricultores dos sindicatos e da Associação dos Pequenos Agricultores do Estado da Bahia
(APAEB), para demonstrar o efeito de suas propostas, aceitou o desafio, e com o apoio de Albertino, coordenador do MOC, transformou o pequeno sítio do Periquito, propriedade desta organização nos subúrbios de Feira [de Santana], num local de experimentação/
demonstração onde pudesse ‘ter algo para mostrar’” (WEID, 1985a, p.5). Além disso, a única referência de experimentação de alternativas conhecida pelo PTA/FASE, na época, era do PATAC, onde “[...] várias práticas eram desenvolvidas, em Campina Grande/PB,
pelo imaginativo Irmão Urbano – um padre holandês

Agroecologia: métodos e técnicas para uma agricultura sustentável - Volume 4

60

Agroecologia (ENA), realizado no Rio de Janeiro, no ano de 2002. Consideramos que assim
se consolida29 a estruturação do movimento agroecológico brasileiro e, portanto, este marco
histórico encerra a demarcação histórica adotada pelo presente trabalho de pesquisa.
Há um momento histórico que marca importantes e significativas mudanças no movimento sindical rural brasileiro. Trata-se do 7° Congresso Nacional dos Trabalhadores
e Trabalhadoras Rurais30 (CNTTR), realizado entre os dias 30 de março e 03 de abril de
1998, em Brasília, cujo lema foi “Rumo a um Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural
Sustentável”. A expressão que passará a ser amplamente utilizada pelo movimento sindical
marca a decisão de tomar, pela primeira vez, como elemento central de um Congresso de
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais,
[...] a discussão e deliberação sobre a elaboração, divulgação e implementação
de um Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável (PADRS),
através de uma ampla e massiva reforma agrária e do fortalecimento e valorização da agricultura familiar (CONTAG, 1998, p.05)

O 7° CNTTR representou, de fato, a culminância de um processo deflagrado no 6°

CNTTR realizado em 1995, momento no qual a CONTAG filia-se à CUT. Tal decisão política

é considerada “[...] um passo decisivo para a integração das lutas dos trabalhadores e trabalhadoras rurais e urbanos e para a criação dos elementos básicos do Projeto Alternativo
de Desenvolvimento Rural Sustentável” (Ibidem, p.08). Por esta razão, necessário se faz
um aprofundamento sobre tal percurso e seus significados.

A aproximação entre CUT e CONTAG consolida um longo processo de reflexão e in-

tensos debates sobre o campo, a agricultura, os trabalhadores rurais, os pequenos proprie-

tários, enfim, sobre toda a dinâmica econômica, social e política que envolve o rural brasilei-

ro. E, particularmente, sobre o papel do sindicalismo nesta dinâmica. Compreendê-lo torna-se
fundamental para entendermos o posicionamento do movimento sindical rural brasileiro em
torno da busca por um projeto de desenvolvimento.(extrapola os limites deste resumo).

O projeto CUT/CONTAG de Pesquisa e Formação Sindical31, como ficou conhecido,

iniciou suas atividades em julho de 1996 e se estendeu até junho de 1999, sob a coordenação de membros da CUT e da CONTAG. A equipe de pesquisa foi constituída por três
29 9 Cabe ressaltar que esta “consolidação” não significa estagnação. O movimento agroecológico brasileiro, após a criação da ANA,
prossegue “em movimento”, se reestruturando permanentemente. Referimo-nos aqui à consolidação do seu processo de estruturação. Para um aprofundamento acerca da ANA, consultar dissertação de mestrado recentemente defendida por Ligia Scarpa Bensadon intitulada “Tecendo projetos políticos: a trajetória da Articulação Nacional de Agroecologia” (2016).
30 Esses congressos, de caráter nacional, realizados desde o ano de 1963, reúnem os integrantes do Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR). Por ocasião do 7° Congresso, tal movimento (na época, denominado MSTR – Movimento
Sindical dos Trabalhadores Rurais) estava “composto pela CONTAG, 24 Federações de Trabalhadores na Agricultura (FETAG) e
3.640 Sindicatos de Trabalhadores Rurais (STR), representando cerca de 10 milhões de trabalhadores e trabalhadoras rurais” (CONTAG, 1998, p.08).
31 Assim ficou conhecido o projeto que teve por nome “Projeto Desenvolvimento e Sindicalismo Rural no Brasil”. Texto disponível em:
http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=bibliotms&pagfis=10438. Acesso em 06/12/2016
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consultores32 (dentre eles, Regina Novaes) e 20 pesquisadores, espalhados pelas cinco
regiões do país (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste). Mais de 5.000 (cinco mil)
trabalhadores/as rurais foram envolvidos na pesquisa.
As ações do referido projeto, estruturadas em torno de dois eixos – Desenvolvimento
Rural e Organização Sindical – destinavam ao objetivo de:
[...] reunir elementos para a elaboração de um diagnóstico da situação atual
do sindicalismo brasileiro, visando uma ação sindical mais eficaz e pautada
em um projeto de desenvolvimento rural sustentável, fortemente ancorado na
produção de base familiar e numa ampla e massiva reforma agrária33 (CUT/
CONTAG, 1998, p.27).

Depreende-se deste processo formativo, o caráter nacional atribuído ao Projeto
Alternativo de Desenvolvimento proposto pelo Movimento Sindical; o processo de construção participativa do mesmo, inclusive através de canais e instrumentos de democracia
representativa; e o destaque dado às parcerias com diversos setores da sociedade (para
além da “classe em si”).
No ano seguinte, em 1998, o 7° CNTTR, ao lançar as bases do PADRS, reforça a importância da construção de “um amplo processo de alianças”34, com vistas à elaboração e
implementação de um projeto alternativo de desenvolvimento consolidado. Compreende-se,
à época, que “[...] a discussão de suas diretrizes, propostas e lutas deve se dar de forma
conjunta com o movimento sindical urbano (representado pela CUT), técnicos, intelectuais
e os diversos movimentos e organizações da sociedade civil” (CONTAG, 1998, p. 31)
O percurso exposto até o momento procura explicitar os motivos pelos quais iniciamos
esta sessão afirmando que o 7° CNTTR constituiu-se em um importante marco na expansão
do movimento agroecológico brasileiro. Conforme procuramos demonstrar, o processo que
culminou com o referido congresso representou uma importante mudança de postura política
do movimento sindical rural em nível nacional. A partir dele, tal movimento: incorporou os
pequenos produtores (agora elevados à categoria de “agricultura familiar”35) como agentes
de desenvolvimento e de transformação social; agregou às questões agrárias, questões de
natureza agrícola, ou seja, aquelas referentes ao modelo de produção (e não apenas ao
32 Os demais pesquisadores eram: José Eli da Veiga, da USP (responsável pelo eixo “Desenvolvimento Rural”) e Leonilde Sérvolo de
Medeiros, do CPDA/UFRRJ (que coordenava, com Regina Reyes Neves, da UFRJ, o eixo “Organização Sindical”).
33 Projeto Disponível em: http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=bibliotms&pagfis=10438. Acesso em 06/12/2016.
34 O documento cita organizações de diversos campos, como: Conselho de Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil
(CAPOIB), Conselho Indigenista Missionário (CIMI), Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), CPT, Movimento dos Atingidos por
Barragens (MAB), MST, Grupo de Trabalho Amazônico (GTA), Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC), FASE, Movimento
de Libertação dos Sem Terra (MLST), Federação Nacional dos Trabalhadores da Assistência Técnica e Extensão Rural e do Setor
Público Agrícola do Brasil (FASER), Rede Brasileira de ONGs e movimentos sociais, Associação Brasileira de Imprensa (ABI), CNBB,
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), União Nacional dos Estudantes (UNE), FEAB, CUT, dentre outras (CONTAG, 1998, p. 32).
35 Em sintonia com nossas reflexões, a pesquisa realizada por Picolotto acerca da emergência do conceito de agricultura familiar alerta
que “[...] a emergência da noção de agricultura familiar não apenas substituiu o termo pequena produção por outro equivalente, mas
promoveu um deslocamento teórico e de sentido sobre o que representa este segmento de agricultores” (2011, p.20.
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modo de produção), e assumiu o protagonismo na busca por alternativas, agregando ao
seu papel reivindicatório, uma postura propositiva (associando “denúncia” e “anúncio”), de
forma articulada com outros setores e segmentos da sociedade.
No ano de 2002 aconteceu, no campus da Universidade Estadual de Rio de Janeiro

(UERJ), o Encontro Nacional de Agroecologia (ENA), evento que reuniu as condições para
a subsequente criação, naquele mesmo ano, da Articulação Nacional de Agroecologia
(ANA)36. O ENA (que apenas posteriormente passou a ser identificado como “primeiro”
ENA) foi fruto de uma ampla articulação que começou, paulatinamente, a se estabelecer
em eventos nos quais os diversos segmentos envolvidos na temática “agroecologia” e seus
correlatos (a exemplo de desenvolvimento rural sustentável) se encontravam, em nível local, regional e/ou nacional. A amplitude da Comissão Organizadora do ENA expressava o
alcance da articulação. Nela estavam presentes (ENA, 2002):
– Movimentos sociais e sindicais, como: a Articulação Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais (ANMTR), o Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), a Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais da CONTAG, a CONTAG, a CPT,
o MST, a União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil (UNEFAB) e a
FEAB; e
– ONGs e serviços de apoio, como a Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura
Alternativa (AS-PTA), o Centro Ecológico Ipê, o Centro de Tecnologias Alternativas
da Zona da Mata (CTA-ZM), a FASE37, o Grupo de Trabalho em Agroecologia na
Amazônia (GTNA), o Serviço de Assessoria à Organizações Populares Rurais (SASOP) e o Grupo de Estudos sobre a Reforma Agrária da Universidade Federal do
Mato Grosso (GERA/UFMT).
Chamamos aqui a atenção para a ampliação numérica e a diversidade de segmentos
envolvidos, em relação aos EBAAs da década de 1980. Naquelas duas últimas décadas
havia se estabelecido, a partir de inúmeras iniciativas, um movimento dinâmico em torno da
construção de alternativas para o desenvolvimento rural e a Agroecologia parecia aglutinar
os diversos segmentos envolvidos nesta construção.
Conforme explicita Lígia Scarpa Bensadon em dissertação de mestrado recentemente defendida,

36 Embora a proposta de constituição da Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) tenha sido explicitada durante o ENA, “a criação
da ANA não aparece no documento final” (BENSADON, 2016, p. 64).
37 Nesta ocasião, já tendo assumido a identidade “FASE Solidariedade e Educação”. Diversas ONGs reformularam sua denominação, a
exemplo da FASE e também da AS-PTA que inicialmente denominada “Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa”,
hoje denomina-se “AS-PTA Agricultura Familiar e Agroecologia”. Estas mudanças refletem o amadurecimento da atuação dessas (e
outras) organizações que nascem “a serviço de” (ver LANDIM, 1993) e ao longo do tempo vão marcando uma identidade própria.
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Foram processos de convergência que, mais do que trazer algo novo, potencializaram ações existentes, ampliando redes, contatos e sua proposta
política. Ultrapassaram as questões técnicas, que também são construções
sociais, para processos de intencionalidade política no sentido de se formar
um movimento social agroecológico (BENSADON, 2016, p. 56)

Um movimento havia se fortalecido, a partir daqueles já existentes e da interação entre
eles. Neste contexto, a articulação despontava como ideia-força central para sua dinamização. Observe-se que a ANA não se define como uma associação nacional de Agroecologia
e sim, como uma articulação nacional de Agroecologia. Ou seja, não se trata de uma nova
institucionalidade para aquele coletivo e sim, de uma estratégia de articulação.
Para que seja possível visualizar a amplitude e a diversidade de organizações que
compõem a ANA, passamos a nominar as 34 (trinta e quatro) redes e movimentos que
15 anos depois passaram a fazer parte da ANA38. São eles/as: Associação Brasileira de
Agroecologia (ABA), Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA Brasil), Articulação dos Povos e
Organizações Indígenas do NE, MG e ES (Apoinme), Associação Brasileira de Saúde Coletiva
(Abrasco), Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), Coletivo Nacional de Agricultura
Urbana, Comissão Pastoral da Terra (CPT), Coordenação Nacional das Comunidades
Quilombolas (Conaq), Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e
Agricultoras Familiares (CONTAG), Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil
(Feab), Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar
(Fetraf), Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (FBSSAN), Fórum
Brasileiro de Economia Solidária (FBES), Marcha Mundial das Mulheres, Movimento dos
Pequenos Agricultores (MPA), Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Rede
Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA), Rede de Grupos de Agroecologia do Brasil (REGA),
União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária (UNICAFES),
União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil (UNEFAB). Até aqui, todos/as com
atuação a nível nacional, reunindo um número inestimável de unidades organizativas. Além
dessas organizações, há ainda as redes estaduais e regionais associadas à ANA, dentre as
quais destacamos: Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro (AARJ), Articulação Paulista
de Agroecologia (APA), Fórum Cearense pela Vida no Semiárido, Grupo de Intercâmbio
em Agroecologia (Gias), Rede Terra sem Males, Rede ANA Amazônia, Rede Juçara, Rede
Maniva de Agroecologia (REMA), Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste
(MMTR-NE), Movimento de Mulheres Camponesas (MMC), Movimento Interestadual das
Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB), Rede Cerrado, Rede de Mulheres Empreendedoras
Rurais da Amazônia (RMERA), Rede Ecovida e Rede Sergipana de Agroecologia (RESEA).

38 Informação retirada do site da Articulação Nacional de Agroecologia - https://agroecologia.org.br/ - em 18/04/2017.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A historiografia aqui apresentada “ao debate” revela que o movimento agroecológico
brasileiro vai se constituindo a partir e através de uma permanente busca por caminhos de
resistência. A cada resistência, uma afirmação. Da resistência na terra, emerge a afirmação
do potencial produtivo da agricultura familiar. Da resistência ao modelo tecnológico agroquímico, emerge uma nova matriz tecnológica de base agroecológica. Da crítica à imposição
de verdades científicas ou populares, a troca de saberes. E, por fim, da invisibilização sócio-histórica do rural, a afirmação política do potencial econômico, social, ambiental e humano
de um desenvolvimento fundamentado na agricultura familiar.
São sujeitos dessas “afirmações” tanto as famílias agricultoras que vivenciam os desafios da produção agrícola no seu quefazer produtivo cotidiano, quanto aqueles/as que os
tomam para si, a partir de sua leitura de mundo, como é o caso de profissionais e estudantes
de diversas áreas do conhecimento.
Ao longo desse caminhar, uma prática social vai se afirmando e agregando crescente
diversidade de segmentos sociais. Trata-se de uma prática que parte das dinâmicas do
rural, mas a elas não se restringe. Uma prática alimentada por processos de resistência (é
estruturalmente contra hegemônica) e que constrói alternativas reais e concretas para diversas questões que se apresentam ao desenvolvimento brasileiro, no campo e na cidade.
Este percurso que se encontra em pleno curso, constituiu-se como uma prática de luta
política em defesa de direitos e de afirmação dos setores populares da sociedade, na busca
por melhor qualidade de vida para todos, combatendo centralmente a exploração intensiva
dos recursos humanos e naturais.
As raízes desta prática social remontam a um tempo no qual as reflexões sobre educação e problemas sociais se entrelaçam na perspectiva de construção de uma nação livre
do colonialismo, democrática e humanística. Diante da ruptura democrática provocada pelo
Golpe Militar de 1964, tal prática persiste e se estrutura em torno de espaços e dinâmicas
de resistência, nos quais uma concepção de educação como prática social transformadora
se constitui como práxis. Com a retomada do processo de democratização, as diversas
iniciativas que compõem esta prática social ganham vitalidade, galgam visibilidade social,
estruturam-se e passam a ocupar espaço nas políticas públicas, especialmente com a chegada do Partido dos Trabalhadores (PT) ao governo federal, no ano de 2003.
Ao contrário do que possa deixar transparecer as denominações e designações, não
foram as questões ecológicas aquelas que primeiro deram origem ao movimento agroecológico brasileiro. Foi a resistência cotidiana na terra, associada à busca por alternativas
adequadas aos sistemas de produção de base familiar, que conduziu ao enfoque ecológico. Este enfoque (ecológico e ambiental) é, portanto, decorrente e não propulsor desta
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busca. O que impulsionou (e permanece impulsionando) a construção deste movimento
foram (e são) as questões do cotidiano, as lutas pela resistência (produtiva) na terra; enfim,
a “arte de pensar por alternativas” (GONÇALVES, 2013). Questões cotidianas, tratadas de
forma coletiva, como problema social e não individual, ou seja, questões cotidianas tratadas
como problema político.
É interessante observar, por exemplo, como uma agricultura rotulada “de subsistência” – conceito vinculado à ideia de “atraso” e à expectativa de sua “superação” – passa a
ser considerada, no início do Século XXI, elemento central para a segurança e soberania
alimentar, nutricional e ambiental de todo um país. Isso não se deu “da noite para o dia”
ou sem contradições, conforme procuramos evidenciar ao longo do presente trabalho. Ele
é resultado dinâmico de complexos processos sociais de disputa e de afirmação política e
cultural de um segmento social que conhecemos hoje como “agricultura familiar”.
A Historiografia apresentada neste trabalho pretende ser uma oportunidade para que
a trajetória de constituição do movimento agroecológico brasileiro seja objeto de debate,
iluminando assim, a fecunda e potente construção em curso. Conhecer e refletir criticamente
acerca das raízes históricas desta caminhada parece-nos de fundamental importância para
que a História nos ajude a fazer História.
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RESUMO

O presente relato visa expor o processo de organização e execução do evento “Semana
do Alimento Orgânico” realizada no município de Rio Pomba nos anos de 2017 e
2018. O evento foi realizado através de uma ação de extensão realizada pelo NEASSAN
- IFRP junto com diversos parceiros da região, com o intuito de promover a Soberania e
Segurança Alimentar e Nutricional (SSAN) alinhada a uma política nacional de incentivo
à Produção e Consumo de Alimentos Orgânicos como uma alternativa viável para a
produção agropecuária. Criando espaços para um diálogo direto, tanto com produtores
quanto com consumidores, para incentivar a produção e o consumo de alimentos livres
de contaminações, produzidos de forma economicamente viável, socialmente justa e
ambientalmente harmônica. Foi possível alcançar cerca de 1327 participantes, entre
estudantes, técnicos, agricultores, representantes de organizações civis e atores políticos
da Zona da Mata mineira.

Palavras-chave: NEA, Agroecologia, Educação Alimentar, Agricultura Orgânica.
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INTRODUÇÃO
O Núcleo de Estudos em Agroecologia, Segurança e Soberania Alimentar do Instituto
Federal do Sudeste de Minas Gerais-Campus Rio Pomba (NEASSAN-IFRP) é um grupo
de estudos, pesquisa e extensão em agroecologia que existe desde 2012 e atua junto a
movimentos sociais, comunidades tradicionais assim como agricultores familiares que vivem na zona rural da região da bacia do rio pomba. O projeto atual do NEASSAN-IFRP foi
aprovado na Chamada: CNPq/MCTIC Nº 016/2016 e contou com apoio financeiro destes
órgãos. A vertente do núcleo é multidisciplinar e envolve estudantes, servidores de diversos setores e cursos de graduação do Campus Rio Pomba (agroecologia, administração,
ciência de alimentos).
A Semana do Alimento Orgânico, realizada em 2017 e 2018 no município de Rio Pomba,
faz parte das ações das Comissões de Produção Orgânica (CPOrg) que coordenam ações
e projetos de fomento a produção orgânica no país além de outras atribuições estabelecidas
pela IN nº13 de 28 de maio de 2015. A semana é produto da articulação entre NEASSANIFRP e parceiros como a Prefeitura de Rio Pomba, IF Sudeste MG Campus Rio Pomba,
Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), CPOrg do Estado de Minas Gerais, Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, Assalariados e Agricultores Familiares do Município de Rio Pomba
(STRAAF), EMATER-MG.
Em 2017 no mês de dezembro, durante a Semana do Alimento Orgânico, foram realizadas duas palestras em dois dias diferentes no Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS), um Workshop com duas palestras na Câmara Municipal e no último dia da semana
a exposição de produtos orgânicos na feira livre.
Já em 2018, a equipe organizou uma semana inteira de programação variada, ampliando o alcance de suas ações, propondo atividades distribuídas por toda a cidade, como
exposição de alimentos orgânicos na Feira Livre da Agricultura Familiar, oficina, visita técnica,
exibição de filme seguida de debate, diálogo com consumidores e agricultores, palestras e
apresentação de teatro, intervenções artísticas e dinâmicas educacionais.
Durante a segunda semana do mês de junho do ano de 2018, espaços como a câmara municipal, escolas municipais e estaduais, o assentamento Dênis Gonçalves do MST,
Sindicato dos Produtores Rurais, além de espaços públicos da cidade e espaços do próprio
Instituto Federal, foram utilizados para o desenvolvimento dessas atividades.

OBJETIVO
O principal objetivo dessa semana foi a promoção da Alimentação Saudável por meio
da Agroecologia, através de um olhar mais amplo para a questão do Alimento Orgânico,
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sendo considerado algo mais que somente um novo nicho de mercado de produtos agropecuários, ou simples troca de insumos convencionais por insumos orgânicos. Acredita-se
que a produção no campo orientada pela agricultura agroecológica e também orgânica
tem o potencial de influenciar diretamente na qualidade dos alimentos, na preservação do
meio ambiente e na valorização da sociedade. Para fortalecer esse processo é importante
entender todo o ciclo produtivo do alimento produzido e consumido que engloba desde a
produção agropecuária, o processamento adequado à realidade dos agricultores familiares
e a comercialização solidária até chegar ao consumidor final.
O evento visou despertar a sociedade para a importância do papel dos produtores e
consumidores no fortalecimento da agricultura familiar através de ações de divulgação das
informações e conscientização da sociedade Rio Pombense. Criando espaços para discutir políticas públicas e práticas sociais que atendam às necessidades da consolidação da
agricultura familiar com o viés agroecológico e/ou orgânico. Como exemplo de políticas públicas cita-se o incentivo de programas como o Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), e como exemplo de práticas sociais cita-se as práticas de certificação seja por meios
participativo ou por auditoria.

METODOLOGIAS
Foram utilizadas metodologias diferentes, uma para cada momento proposto, de acordo
com o contexto específico de cada ação. No ano de 2017, o evento utilizou uma metodologia de workshop, com um dia com diversas palestras e exposições orais de profissionais
com experiência na produção orgânica, outro com palestras para terceira idade e o último
dia com uma metodologia de exposição de produtos na Feira Livre, evento semanal da
agricultura familiar que acontece no centro da cidade. Desse modo o público alvo foram
idosos, estudantes e profissionais da área que habitam o município assim como agricultores
e consumidores interessados.
Já no ano de 2018, foram realizadas atividades para diversas faixas etárias, realizadas
em diferentes espaços sociais da cidade, como: escolas públicas do município (municipal
e estadual), sindicato dos produtores rurais, além da câmara municipal e feira livre, assim
como o próprio campus Rio Pomba IF Sudeste MG.
Os dois eventos foram realizados de forma participativa, o NEASSAN-IFRP convidou
produtores, consumidores e técnicos tanto para o planejamento e organização dos espaços
quanto para compor o corpo de profissionais que facilitariam os espaços de discussões.
Além de participar desses espaços como observadores ativos, trazendo suas experiências,
dúvidas e expectativas para um diálogo aberto e democrático.
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Para definir quais atividades seriam realizadas foi levada em conta a diversidade de
setores, classes e faixa etária, buscando alcançar produtores, consumidores e técnicos da
região, das classes mais favorecidas e das menos favorecidas, assim como adultos, jovens
e crianças. Devido à grande variedade de público alvo, cada atividade teve sua metodologia específica. O primeiro enfoque foi para produção de materiais gráficos educativos, no
formato de flyers (panfletos) que foram distribuídos nos diversos espaços ocupados pelo
evento. O segundo enfoque no planejamento e execução das ações descentralizadas de
conscientização, focada nos diversos públicos e faixa etárias.
No ano de 2017, o material foi produzido através de uma parceria com a prefeitura
(Figura 1). Já no ano de 2018, os materiais foram produzidos com auxílio da bolsista do
NEASSAN-IFRP (Figuras 2 e 3). Dos materiais que foram elaborados, um serviu para a
divulgação do próprio evento com breve contextualização e a programação das atividades,
com data, local e horário, e o outro material teve intuito educativo evidenciando as diferenças
fundamentais no sistema de produção de alimentos convencionais e do sistema orgânico,
partindo desde a produção, passando pelo processamento e até chegar à comercialização.
Entre as atividades desenvolvidas o ano de 2018, cabe destacar aquelas de educação
alimentar e nutricional realizado junto a algumas escolas municipais e estaduais do município,
através de uma metodologia educacional baseada em apresentação de teatro e contação
de estórias infantis.
Em 2018, realizou-se duas palestras: “Agrotóxico, Saúde e Meio Ambiente” em parceria
com o IF Sudeste MG - Campus Muriaé; e “O Estado da arte da produção de alimentos orgânicos na Zona da Mata de MG” por técnico do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). A primeira foi realizada no Sindicato dos Produtores Rurais e a segunda na Câmara Municipal.
Ainda em 2018, foi realizada uma atividade concretizada junto a equipe do refeitório
do IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba, caracterizada como uma oficina pedagógica que
fazia referência as qualidades nutricionais nos alimentos processados mais consumidos hoje
em dia, principalmente no que diz respeito a quantidade de açúcar, sal e óleo contidos nesses
alimentos. Cabe destacar ainda que grande parte dos alimentos utilizados no refeitório para
a alimentação diária dos estudantes, são de origem da horta do próprio campus, a qual se
encontra em processo de transição para um modelo agroecológico.
Além das atividades citadas acima, pode-se destacar ainda uma metodologia de filme-debate, com dinâmicas participativas que convidam a comunidade para dialogar sobre
o assunto em questão. Essa metodologia foi aplicada com os professores e estudantes do
Ensino de Jovens e Adultos (EJA) assim como outras cidadãos interessados.
Por fim, foram realizadas duas atividades no assentamento Dênis Gonçalves, localizado em Goianá – MG: uma oficina de saneamento rural, que deixou uma Bacia de
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Evapotranspiração (BET) em um espaço coletivo do assentamento; e também uma visita
técnica para conhecer um módulo de Pastoreio Racional Voisin (PRV) elaborado e construído
em projetos anteriores de parceria com o NEASSAN-IFRP.
Figura 1. Programação 2017

Figura 2. Programação 2018

Figura 3. Folder Explicativo

RESULTADOS E DISCUSSÕES
O presente Resumo compreende a Experiência Técnica ligada ao planejamento e
execução de dois eventos com o tema Semana do Alimento Orgânico no município de Rio
Pomba MG: o primeiro em 2017 e o segundo em 2018. O primeiro evento atingiu cerca de
88 pessoas; já o segundo atingiu cerca de 1239 pessoas, entre crianças, jovens e adultos
das mais diferentes origens e classes sociais. Foram estudantes, técnicos, agricultores e
consumidores de vários municípios convidados a se envolver e participar dessa semana de
conscientização, com o intuito de melhor entender sobre o Sistema de Produção de Alimentos
Orgânicos e também Agroecológicos.
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As atividades de Educação Alimentar e Nutricional realizadas nas escolas públicas
foram muito bem recebidas pela comunidade pedagógica assim como entre o público infantil, que se envolveram e participaram ativamente das mesmas. Essas atividades estão
diretamente ligadas a uma formação de base, o interesse das diretoras, professores e estudantes evidenciaram uma demanda existente por esse tipo de informação e também por
metodologias de ensino diferenciadas, mais lúdicas e que levem a uma participação mais
ativa dos atores envolvidos.
As palestras foram os espaços com menor participação e envolvimento da sociedade,
evidenciando a necessidade de se buscar novas estratégias metodológicas para um diálogo
mais eficaz com a comunidade. Principalmente, a palestra que foi no sindicato dos produtores rurais, que teve um público muito pequeno apesar da importância do assunto abordado.
Nessa palestra nenhum produtor rural apareceu mesmo o evento se passado dentro do
sindicato, o que evidencia um descaso desses sindicalizados com o tema em questão.
Importante destacar a diferença entre o sindicato dos trabalhadores rurais que sempre
está presente e ativo na participação dos movimentos realizados na cidade e o sindicato dos
produtores rurais, formado sobretudo por proprietários de terra ligados a produção de gado
de corte e leite em modelos convencionais, os últimos não se mostraram interessados nem
abertos as discussões levantadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A tentativa de diversificação das metodologias foi de extrema importância para o sucesso de evento, podendo atingir um público mais diversificado, e criando espaços de educação,
informação e diálogo com a comunidade. A produção desse tipo de evento é ferramenta
essencial para ações de extensão junto à sociedade, que no geral ainda encontra-se carente
de informações de qualidade e confiança.
A alimentação é um tema sensível que alcança e interessa a todos, é um direito básico
e indispensável à sobrevivência. Tanto o produtor precisa se informar para poder aprender
novas técnicas e métodos de manejo e gestão da sua propriedade, quanto os consumidores
devem estar bem informados para escolherem conscientemente quais produtos irão comprar
e até mesmo exigirem uma mudança nos produtos ofertados no mercado. E nesse intermédio
encontram-se os técnicos, pesquisadores e extensionistas que possuem obrigação social
de desenvolver e divulgar tecnologias, ferramentas e conhecimento que possam auxiliar e
facilitar o processo de transformação do estilo de agricultura convencional.
O NEASSAN-IFRP defende a Agroecologia e considera que a produção orgânica atualmente como uma opção de produção viável mesmo para pequenos produtores, agricultores
familiares e comunidades rurais tradicionais. Cabendo destacar que a criação de sistemas
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de produção agroecológico e/ou orgânico dependem intimamente do contexto social e ambiental no qual a unidade de produção rural está inserido, e que é esse contexto que ditará o
ritmo da transição, pautada pela mudança de princípios acompanhada da mudança técnica.
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RESUMO

Objetivo: Demonstrar o potencial do uso da produção audiovisual como prática enrique-

cedora de processos educacionais em uma perspectiva agroecológica. Métodos: Através
da captura de som, imagem e consequente produção, nas diversas oportunidades (aulas
práticas, eventos e pequenas produções). Os materiais produzidos foram divulgados
em plataformas de compartilhamento de vídeos (Facebook e Youtube). Resultados:

Comprovou-se a grande capacidade deste tipo de atividade para incrementar processos
de ensino-aprendizagem em agroecologia. Conclusão OU Considerações finais: Os re-

sultados observados sugerem que a produção audiovisual pode ser uma importante
atividade dentro do processo de ensino-aprendizagem, sendo limitada neste caso pela
infraestrutura disponível e pela falta de espaço apropriado na grade curricular.

Palavras- chave: Produção Audiovisual, Tecnologias Educacionais, Mídias Sociais,
Comunicação Popular, Criatividade.
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INTRODUÇÃO
Com a popularização dos vídeos, mudanças tecnológicas associadas ao barateamento
de equipamentos, edição de vídeo em celulares e computadores possibilitaram produções
audiovisuais independente de ser especialista ou não, assim, ampliaram-se as alternativas
de comunicação popular como enfrentamento da mídia hegemônica (AMÂNCIO et al., 2017;
FASANELLO; ARAUJO; PORTO, 2016). A comunicação configura-se como constituinte
de relações de poder, pois, através das lentes são compartilhadas realidades diferentes
(FASANELLO; ARAUJO; PORTO, 2016).
Questões culturais estão sendo expostas por jovens através de linguagens que utilizam
a imagem como elemento de comunicação e expressão (PIRES, 2009). O predomínio das
imagens influência sobre as maneiras de pensar, sentir, desejar, consumir e agir. A cultura
midiática e as linguagens artísticas não separam o sujeito sensível do sujeito inteligível em
suas narrativas, compartilhando o conhecimento em um processo em que o sentir e simbolizar se articulam e se completam na criação dos imaginários e construção de empatia com
o que está sendo transmitido (MACHADO; VIOLA; LOPES, 2017; PIRES, 2009).
Em um contexto agroecológico a produção audiovisual através da divulgação de conflitos, impactos e violações de direitos, empodera as comunidades tradicionais atingidas por
barragens, mineração, violação dos direitos e até mesmo esquecidas pela invisibilidade.
Transmitindo narrativas contra hegemônicas pela voz dos próprios sujeitos que vivenciam
uma necessária resistência (MACHADO; VIOLA; LOPES, 2017).
Através da produção audiovisual é possível compartilhar e salvar conhecimentos tradicionais, rompendo as barreiras do tempo e das distâncias (MACHADO; VIOLA; LOPES, 2017).
Assim, é possível se resgatar a autoestima e autoconfiança dos principais agentes mantenedores dos conhecimentos tradicionais, enfrentando as realidades excludentes. Trocas de
experiências são um bom caminho, ver-se em imagens também são (AMÂNCIO et al., 2017).
A produção audiovisual também pode ser utilizada como ferramenta facilitadora do
ensino/aprendizagem pelos estudantes. Através da pesquisa, leitura, elaboração de roteiro,
produção e visualização, o estudante é contextualizado como produtor e espectador de sua
própria mensagem, visto como sujeito histórico, social e cultural, e não apenas como interlocutor, mas como sujeito criativo, transformador (PIRES, 2010). Neste contexto, a produção
audiovisual é uma inovação tecnológica a ser utilizado nos espaços de troca e formação do
conhecimento (PINHEIRO; GUIMARÃES, 2017).
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OBJETIVO
Demonstrar o potencial do uso da produção audiovisual como prática enriquecedora
de processos educacionais em uma perspectiva agroecológica.

MÉTODOS
O estudo foi desenvolvido na Universidade Federal de Rio Grande – FURG Campus
São Lourenço do Sul, no curso de Bacharel em Agroecologia. Em um primeiro momento,
reuniu-se o grupo interessado no tema, foi elaborado a pesquisa bibliográfica e levantamento
de todos os equipamentos que o grupo possuía para realização do projeto.
A partir dos objetivos propostos as produções audiovisuais vislumbradas foram a captura de eventos (seminários, palestras, roda de conversa e oficinas) ocorridos na FURG
– São Lourenço do Sul, visitas técnicas, produção de mini-documentários e divulgação de
projetos acadêmicos. As escolhas dos temas levaram em consideração a aderência ao
tema agroecologia.
Cada produção audiovisual possuiu diferentes exigências nas distintas etapas, sendo
elas: captura, edição e publicação. Os equipamentos utilizados foram, duas câmeras semiautomáticas (Nikon coolpix P520 e Canon SX 40 HS) dois tripés, um celular Samsung S7 e
um microfone de lapela. Os programas utilizados foram Filmic Pro, Adobe Premiere Pro CC,
Audition CC e After Effects CC.

RESULTADOS
Os eventos, como palestras, oficinas, rodas de conversa e seminários geram amplos
ambientes de debates, momento que quando gravado se torna um ótimo material de posterior consulta para os estudantes e por outro lado valorização do momento. A preferência
para os eventos foi de transmitir ao vivo, pois era possível a interação do público externo
ampliando a rede de contato. Os vídeos ficaram armazenados para acesso daqueles que
não conseguiram participar do evento. Estes momentos também foram importantes para
exercitar o uso dos equipamentos na captura de imagens.
As visitas técnicas foram gravadas de tal forma a armazenar o material para se somar
na produção de mini-documentários e para disponibilizar para os estudantes, principalmente para aqueles que não tiveram a oportunidade de participar de tal atividade. Este
momento incluiu a captura do vídeo com relação ao contexto da visita técnica e a gravação
de entrevistas que possibilitaram uma conversa mais elaborada a respeito do que estava
sendo visto em campo.
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Os projetos acadêmicos desenvolvidos pelos estudantes no geral ficam desconhecidos
pela comunidade externa e até mesmo por outros estudantes. Neste sentido, a produção
audiovisual foi feita para divulgar estes projetos, envolvendo captura de imagens, entrevistas,
edição e publicação em uma mídia social.
A produção de mini-documentários foi o que mais exigiu da equipe, sendo necessário
estudo prévio sobre o assunto, elaboração do roteiro, captura de imagens, edição e publicação. Este tipo de vídeo exigiu maior tempo e autonomia da equipe, pois foram abordados
diferentes tópicos em uma só produção, sendo necessárias entrevistas com convidados diferentes e a obtenção de materiais livres de direitos autorais para se utilizar no vídeo. Pode-se
afirmar que o processo de maior aprendizagem para a equipe foi durante a produção dos
mini-documentários, devido ao maior tempo de elaboração e interação entre os envolvidos.
A escolha dos sites para publicação, foram de acordo com a popularidade e melhor
comodidade para o grupo. O Facebook foi escolhido para divulgação de eventos e vídeos
ao vivo devido ao melhor contato direto com a comunidade de maior interesse. O Youtube
foi escolhido para a publicação de vídeos de divulgação de projetos e mini-documentários
por ser amplamente acessado e de fácil pesquisa, possibilitando que uma comunidade
mais distante e que tenha interesse nos mesmos assuntos das produções audiovisuais
acessem os vídeos.

DISCUSSÃO
Para se produzir os vídeos foi exigido do grupo autonomia, capacitação do grupo, infraestrutura e tempo. A demanda de autonomia caracterizou-se como uma questão paradoxal,
pois é exigido autonomia do estudante para buscar inovar, interpretar contextos diferentes
para se fazer a produção audiovisual. Como limite, a necessidade de suporte por um técnico
capacitado, infraestrutura qualificada e tempo.
Atualmente as mídias sociais estão repletas de vídeos feitos de maneira amadora com
um celular. No entanto, quando se deseja transmitir um sentimento para o telespectador a
produção audiovisual precisa ser bem elaborada, para isso, uma das necessidades é a de
bons equipamentos para captura de áudio, imagem e edição de vídeo. Como o Campus
FURG – São Lourenço do Sul não possui um núcleo para produção audiovisual, os equipamentos utilizados nas diversas produções foram o que cada integrante da equipe já possuía.
Para os estudantes, uma grande dificuldade foi associar a produção audiovisual com
as disciplinas do semestre, o que tornou o processo de produção mais lento deixando cada
captura de vídeo para momentos que não interferissem nas aulas em sala. Como o curso de
Bacharel em Agroecologia da FURG é de período integral, fica difícil encontrar momentos
para elaboração de projetos como este.
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Os documentários vistos em canais por assinatura e serviços de streaming como a
Netflix contam com um corpo técnico profissional, cada área possui uma pessoa responsável, seja pelo roteiro, captura de imagens, figurino, direção de arte, assistente de fotografia, entre outras funções. Quando estas funções ficam restritas a uma pessoa a produção
audiovisual acaba tendo uma qualidade técnica inferior quando se comparado à um grupo
capacitado. Mesmo com dificuldades em desenvolver atividades novas, o grupo aprendeu
a cada produção audiovisual, assim trabalhando com maior entrosamento na medida em
que os vídeos eram concluídos.
O audiovisual possui grande valor na formação do Agroecólogo, pois ao dominar esta
ferramenta é possível alcançar públicos além do imaginário, por exemplo, pessoas analfabetas, surdos-mudos e públicos de outras regiões foram alcançadas com as produções deste
projeto. Vale atentar-se que quando se deseja atender um público diverso, o Agroecólogo
deve identificar a melhor forma de transmitir a informação, como por exemplo colocar a legenda para quem não houve, a narrativa oral para quem é deficiente visual, além de tentar
sempre produzir algo dinâmico, direcionado ao público mais jovem.
A produção audiovisual teve grande impacto para quem produziu e para quem assistiu. Um trabalho feito por Pinheiro & Guimarães (2017) mostra que estudantes e professores
utilizaram os recursos audiovisuais para promover a troca de experiências, assim como mostrar cenas de um assunto estudado em sala de aula sobre o bem-estar animal. Constatou-se
que ao ver através das imagens que os animais realmente demonstravam bem-estar, onde
viviam, a água que bebiam, a pastagem e as sombras disponíveis, os estudantes aprenderam muito além da leitura.
As produções audiovisuais tiveram impacto positivo no contexto acadêmico, que através de simples gravações, foi possível divulgar projetos agroecológicos, dentro do próprio
campus universitário e em mídias sociais, assim como o desenvolvimento de ideias e criatividade para melhor desenvolver os curtas, neste sentido a produção audiovisual agregou
muito além das leituras acadêmicas.

CONCLUSÃO / CONSIDERAÇÕES FINAIS
A produção audiovisual se mostrou uma atividade interessante para incrementar processos de aprendizagem. Gerar espaço para a criatividade e autonomia do estudante foram
pontos positivos.
O desenvolvimento do projeto não somente estimulou a atividade de produção audiovisual dentro dos seus objetivos, mas irradiou a ação em nível de Campus. A infraestrutura
disponível e o espaço na grade curricular foram pontos considerados nevrálgicos, e que
devem melhorar para potencializar o efeito de projetos desta natureza.
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RESUMO

Nos últimos anos é crescente o número de pessoas que buscam por uma alimentação
mais saudável, inserindo no cardápio diário das refeições as hortaliças em diferentes
formas de preparo com cozimento ou in natura na composição de saladas. Aliado a isso,
o consumo de alimentos sem agrotóxicos é uma tendência de mercado, que segue cada
vez mais forte, devido à preocupação das pessoas em relação à qualidade de vida com
o consumo de alimentos saudáveis em todos seus aspectos. Para que haja um melhor
esclarecimento sobre o mercado e o consumo de hortaliças sem agrotóxicos no Brasil
são necessárias informações e a divulgação de resultados sobre tais parâmetros a fim
de informar e estimular sua produção no setor agrícola. Por outro lado, para estimular o
consumo é importante que os consumidores tenham conhecimento sobre os benefícios
que os alimentos sem agrotóxicos oferecem e os riscos que os agrotóxicos utilizados indiscriminadamente, e de forma incorreta, podem causar à saúde do homem. É importante
também ter um comparativo de preços entre os produtos sem agrotóxico e os cultivados
no sistema convencional, já que o preço pode influenciar na escolha do consumidor entre a compra de um produto e outro. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi realizar
uma pesquisa on line sobre o mercado, conhecimento e a preferência de consumo de
produtos sem agrotóxicos e comparar os preços entre produtos advindos do sistema de
cultivo convencional e o sistema de cultivo sem agrotóxicos, comercializadas nas feiras
livres do município de Viçosa, MG.

Pa l av r a s - c h ave: S e g ura n ç a A lim e nt ar, Pr o d u to s O r gâ n i c o s, S i s te ma Agríc o la
Tradicional (SAT).
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INTRODUÇÃO
A obtenção de produtos agrícolas em quantidade suficiente para a população mundial
levou ao uso indiscriminado e abusivo de produtos químicos com o propósito de aumentar a
produção agrícola e evitar perdas ocasionadas pela ocorrência de pragas, doenças, plantas
daninhas e outros fatores nas lavouras de cultivo. A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) divulga frequentemente uma lista que mostra quais são os alimentos mais contaminados por agrotóxicos no Brasil. Segundo essa Agência, cerca de um terço dos vegetais
mais consumidos no país apresentou um nível de agrotóxicos acima do aceitável pela lei
e, dentro desses grupos de alimentos, diversas espécies de hortaliças aparecem com altos
níveis de resíduos desses produtos (ANVISA, 2016).
A população, em busca de uma alimentação mais saudável, tem apresentado um
crescente interesse em inserir no cardápio diário das refeições as hortaliças em diferentes
formas de preparo com cozimento ou in natura na forma de saladas. Entretanto, aqueles que
procuram uma alimentação mais saudável se deparam com o fato do alto nível de resíduos de
agrotóxicos nas hortaliças, já que, comprovadamente, tais produtos causam diversos problemas à saúde, tanto para aqueles que aplicam o produto no campo de forma incorreta, como
para aqueles que consomem alimentos com altos níveis de resíduos dos produtos usados
de forma indiscriminada (ABRASCO, 2015). Não só as hortaliças, mas o nicho de mercado
de produtos sem agrotóxicos tem aumentado nos últimos anos, como exemplos podem ser
citados o café, arroz, vinagre, açúcar, molho de tomate, sucos e bebidas alcoólicas, como a
cachaça (Figura 1). Por isso, o consumo de alimentos sem agrotóxicos é uma tendência de
mercado, que segue cada vez mais forte, devido à preocupação das pessoas em relação à
qualidade de vida com o consumo de alimentos saudáveis em todos seus aspectos.
A procura por alimentos livres de agrotóxicos tem incentivado a produção mundial
com uma agricultura com o uso mais consciente e seguro de produtos químicos. Seguindo
essa linha de consumidores mais exigentes, o mercado de produtos sem agrotóxicos vem
aumentando e se valorizando cada vez mais. Por isso, tais produtos devem ser encarados
como um potencial a ser explorado no mercado, em termos globais e regionais. Embora
reconheçam os benefícios de usufruir de um alimento mais saudável, alguns consumidores
ainda têm certa resistência em relação aos preços desses alimentos, por serem considerados como produtos de preço mais elevado que os convencionais (ARCHANJO, BRITO,
SAUERBECK, 2001). Para que haja um melhor esclarecimento sobre o mercado e o consumo de hortaliças sem agrotóxicos no Brasil são necessárias informações e a divulgação
de resultados de pesquisas sobre tal parâmetro a fim de informar e estimular sua produção
no setor agrícola. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi realizar uma pesquisa on line
sobre o mercado, conhecimento e preferência de consumo de produtos sem agrotóxicos e
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comparar os preços entre produtos advindos do sistema de cultivo convencional e o sistema
de cultivo sem agrotóxicos, comercializadas nas feiras livres do município de Viçosa, MG.
Figura 1. Produtos advindos do cultivo sem agrotóxicos com o selo de certificação orgânica encontrados em
estabelecimentos comerciais.

Fotos: Wânia dos Santos Neves

MATERIAL E MÉTODOS
Pesquisa de Consumo e Conhecimento do Mercado de Produtos sem Agrotóxicos
Foi apresentado, aleatoriamente, um questionário de pesquisa on line e solicitado,
para aqueles que tivessem interesse, que contribuíssem respondendo ao questionário com
13 perguntas. No pedido, feito por escrito, havia uma cláusula relacionada ao termo de consentimento que, ao contribuir com a pesquisa, o participante estava ciente de seu propósito
e de que os dados seriam publicados de forma anônima.
Na pesquisa realizada foram solicitadas as seguintes informações:
1. Idade
2. Cidade e estado da residência
3. Graus de escolaridade
4. Classe social
5. Consumo de hortaliças por semana
Agroecologia: métodos e técnicas para uma agricultura sustentável - Volume 4

87

6. Refeições nas quais são consumidas hortaliças
7. Existência de estabelecimento(s) no município de residência do entrevistado em
que são vendidos produtos sem agrotóxicos
8. Existência de alguma feira que venda exclusivamente produtos sem agrotóxicos no
município de residência do entrevistado
9. Se o entrevistado frequenta algum local em que são vendidos produtos sem agrotóxicos
10.Entre a compra de uma hortaliça produzida sem agrotóxico e uma hortaliça produzida com agrotóxico. Qual seria escolhida para compra?
11. Se o entrevistado estaria disposto a pagar mais por um produto sem agrotóxicos
12.Qual a principal razão da preferência de consumo de produtos sem agrotóxicos
13.Grau de conhecimento dos riscos que o uso abusivo de agrotóxicos pode causar à
saúde.
Pesquisa de Preços de Produtos Cultivados com e sem Agrotóxicos
O método utilizado foi um estudo observacional participante, qualitativo, realizado em
quatro feiras livres do município de Viçosa (MG), onde os agricultores da microrregião comercializam seus produtos, atendendo aos consumidores de Viçosa e região. Inicialmente,
foi apresentado o objetivo da pesquisa para cada representante responsável pelas feiras,
pedindo a permissão para que a pesquisa fosse realizada. Em seguida, foi contabilizado,
junto à cada representante, o número de agricultores que cultivavam no sistema de produção
sem o uso de agrotóxicos e no sistema convencional. As feiras acontecem em diferentes
dias da semana e a pesquisa do preço de mercado dos produtos foi realizada em todas as
feiras, dentro da mesma semana. Foi explicado ao feirante (grande parte agricultor familiar)
o motivo da pesquisa e se ele estava de acordo ou não em responder a pesquisa sobre a
relação de preços de seus produtos. A pesquisa de preços foi realizada durante o tempo
em que os feirantes comercializavam seus produtos perguntando, em todas as barracas,
sobre o preço de cada produto, obtidos através de produção própria ou fornecidos por terceiros. Ao final foram selecionados os produtos presentes em todas as barracas, para que
fosse feita a comparação dos preços.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Informações obtidas através do questionário aplicado
Participaram um total de 70 pessoas com idade variando entre 21 e 54 anos residentes
em 24 municípios diferentes. Em relação ao grau de escolaridade 50% dos participantes estão
cursando ou já possuem curso superior completo, 36% possuem mestrado, doutorado ou
pós-doutorado, 11% ensino médio e 2% possuem ensino fundamental. A divisão em classe
social foi de 7,1% baixa; 64,3% média baixa, 27, 1% média alta e 1,4% alta. Essa primeiras
informações são importantes para sabermos o perfil dos participantes em relação ao acesso
à informação sobre o tema. Pessoas de classe social mais baixa e com menor grau de escolaridade têm menos acesso à informação de confiança, baseada em estudos científicos,
o que pode interferir na hora da escolha entre um produto com qualidade alimentar, tanto
no aspecto nutricional quanto a ser livre de produtos químicos.
Quanto ao consumo de hortaliças, a informação solicitada foi em relação a quantas
vezes a pessoa consome hortaliças por semana e em quais refeições. Especificamos o
produto como hortaliças por ser, na maioria das vezes, consumido em sua forma in natura,
sem passar por nenhum tipo de processamento ou preparo. A maioria (44,3%) consome
hortaliças todos os dias, 51,4% dos participantes respondeu que consome hortaliças pelo
menos uma vez por semana, sendo que somente 4,3% consomem hortaliças apenas um
dia por semana. Mais da metade dos participantes (60%) consome hortaliças somente no
almoço, 38% dos participantes consome hortaliças no almoço e no jantar e 2% responderam
que consomem hortaliças somente no jantar. Com tais informações foi possível observar
que grande parte das pessoas já tem o hábito de consumir hortaliças em suas refeições, o
que pode ser atribuído a indicação médica, nutricional, gosto pessoal ou por informações
obtidas por meios de comunicação, como televisão e internet.
Em relação ao mercado e consumo de hortaliças sem agrotóxicos, 50% dos participantes afirmaram que existe estabelecimento em seus municípios de residência onde
são vendidos produtos sem agrotóxicos, 14,3% responderam que não existe e 35,7% não
souberam ou não quiseram informar (Tabela 1). Em relação à questão sobre a existência
de alguma feira livre que venda exclusivamente produtos sem agrotóxicos na cidade em
que os participantes da pesquisa residem, a maioria (58,6%) respondeu que existe, uma
pequena parte (5,7%) respondeu que não existe e 35,7% dos participantes não souberam
ou não quiseram informar (Tabela 1). Entretanto quando foi perguntado se eles frequentam
algum local em que são vendidos produtos sem agrotóxicos, o número caiu para 31,4%
dos participantes (Tabela 1). Nesse caso, a maioria das pessoas (44,3%) não frequenta
tais estabelecimentos. Ou seja, mesmo conhecendo locais em que são comercializados
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produtos sem agrotóxicos, nem todos frequentam tais estabelecimentos, o que significa que
o consumo muitas vezes não acontece por falta de locais onde são ofertados tais produtos
e sim, por preferência do mercado consumidor.
Tabela 1. Conhecimento sobre a existência de comércio de produtos sem agrotóxicos nos municípios de domicílio dos
participantes da pesquisa e sobre a frequência dos participantes nesses locais.
Repostas
Informação solicitada no questionário

Sim

Não

Não souberam ou
não quiseram informar

Existência de estabelecimento em que são vendidos produtos sem agrotóxicos

50,0%

14,3%

35,7%

Existência de alguma feira que venda exclusivamente produtos sem agrotóxicos

58,6%

5,7%

35,7%

Frequência em algum local em que são vendidos produtos sem agrotóxicos

31,4%

44,3%

24,3%

As informações restantes foram relacionadas diretamente ao produto sem agrotóxico
no que diz respeito ao consumo, ao valor que o participante pagaria por tal produto, o porquê
de preferir esse produto e os riscos que os agrotóxicos podem causar à saúde do homem e
ao meio ambiente. Entre a compra de uma hortaliça produzida sem agrotóxico e uma hortaliça produzida com agrotóxico, a maioria (88,6%) respondeu que escolheria o produto sem
agrotóxico, 2,9% responderam que escolheriam o produto com agrotóxico e 8,5% disseram
não fazer diferença entre a compra de um produto e outro (Figura 2). Aos que responderam
que escolheriam pela compra de um produto sem agrotóxico, foi perguntado qual a principal
razão de tal escolha e 100% dos participantes responderam que era pelo motivo do produto
ser mais saudável, relacionando-os à segurança alimentar. Quanto à questão sobre os participantes estarem dispostos a pagar mais por um produto sem agrotóxico, 15,7% pagariam
mais caro, independente do preço, 10% responderam que não pagariam mais caro e 74,3%
escolheriam o produto sem agrotóxico, dependendo do preço (Figura 3). A última questão foi
sobre o conhecimento de cada um sobre os riscos que o uso abusivo de agrotóxicos pode
causar à saúde em que 51,4% dos participantes responderam que conhecem todos os riscos,
42,9% sabem de alguns riscos, mas não de todos, e 5,7% não conhecem os riscos (Figura
4). Quando comparamos os resultados relacionados a essas últimas questões, percebemos
que o preço ainda influencia muito a escolha entre a compra de um produto sem agrotóxicos
e com agrotóxicos mesmo o consumidor sabendo que são produtos saudáveis relacionados
à segurança alimentar e mesmo muitos conhecendo os riscos (total ou parcialmente) que
esses produtos, utilizados de forma indiscriminada e abusiva, podem causar.
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Figura 2. Porcentagem dos participantes da pesquisa sobre a preferência de consumo de produtos sem agrotóxico (em
azul); dos que preferem produtos com agrotóxicos (em vermelho) e dos que são indiferentes quanto ao tipo de produto
cosumido (em verde).

Figura 3. Porcentagem dos participantes da pesquisa que estariam dispostos a pagar mais caro pelo produto sem
agrotóxicos, independente do preço, (em azul); dos que pagariam mais caro, dependendo do preço, (em verde); dos que
não pagariam mais caro por um produto sem agrotóxico (em vermelho).
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Figura 4. Porcentagem dos participantes da pesquisa que conhecem totalmente os riscos que o uso abusivo de agrotóxicos
podem causar à saúde do homem (em azul); dos que conhecem parcialmente (em vermelho) e dos que não conhecem
os riscos (em verde).

Preços de Produtos Cultivados com e sem Agrotóxicos nas Feiras Livres do Município
de Viçosa (MG)
Como observamos que o valor do produto sem agrotóxico ainda influencia a decisão
de compra, realizamos uma pesquisa de preço desses produtos comparando com aqueles
cultivados no sistema convencional com uso de agrotóxicos. A pesquisa foi realizada em
quatro feiras livres do município de Viçosa (MG), onde os agricultores da microrregião comercializam seus produtos, atendendo aos consumidores de Viçosa e região. Sendo elas:
Quintal Solidário, Feira da Violeira, Feira da Estação e Feira Livre Municipal. Na feira Quintal
Solidário e na feira da Violeira todos os agricultores cultivam seus produtos sem agrotóxicos,
alguns já com selo de certificação de produto orgânico (Figura 5) ou de produtos cultivados no sistema agrícola tradicional (SAT), em que também não são utilizados agrotóxicos
em nenhuma etapa da cadeia de produção. Alguns outros feirantes estão com processo
para obtenção do selo em andamento. Na feira da Estação e a feira livre municipal a maior
parte dos agricultores produzem no sistema convencional de cultivo, com uso de agrotóxico. Os produtores das duas primeiras feiras em que a produção dos alimentos é sem uso
de agrotóxicos, quando levavam seus produtos para locais em que tinham comercialização
de produtos convencionais, tinham suas barracas diferenciadas das demais, para que o
consumidor pudesse identificá-las. Durante a pesquisa foi possível observar também que
muitos agricultores que comercializavam nas feiras em que ofereciam somente produtos
sem uso de agrotóxicos, tinham suas barracas nas quatro feiras do município.
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Figura 5. Selos de certificação: A - Selo de certificação de produtos orgânicos; B – Selo de certificação de produtos
cultivados no sistema agrícola tradicional (SAT), em que também não são utilizados agrotóxicos em nenhuma etapa da
cadeia de produção. Foto A: Wânia dos Santos Neves;

Foto B: Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA)

Quando foi feita a seleção dos produtos presentes em todas as barracas, para que
fosse feita a comparação dos preços, foram listados os seguintes produtos: couve, alface,
almeirão, espinafre, agrião, cebolinha, salsinha, beterraba, cenoura, mandioca, mamão e banana. Foram analisados os resultados da pesquisa de cada produtor, e separado os produtos
que foram encontrados em comum em todas as barracas pesquisadas. Foi observado que
algumas hortaliças, denominadas como Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs)
como bertalha (Anredera cordifolia), serralha (Sonchus oleraceus), capiçoba (Erechtites

valerianifolius), capuchinha (Tropaeolum majus), beldroega (Talinum triangulare), ora-pró-nobis (Pereskia aculeata) e peixinho (Nematanthus gregarius) (Figura 6), eram encontradas
apenas nas barracas de cultivo sem agrotóxicos, onde havia maior diversidade de alimentos.
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Figura 6. Exemplos de Plantas Alimentícias Não Convencionais: A - Beldroega; B - Bertalha; C - Peixinho; D - Ora-pró-nobis.
Fotos: Wânia dos Santos Neves

Na tabela 2 estão listadas as médias dos preços dos produtos em cada uma das feiras. A pesquisa foi realizada de acordo com a disponibilidade dos feirantes em responder
às perguntas, o que resultou num total de 26 barracas. Não houve diferença estatística pelo
Teste de Média (ao nível de 5% de probabilidade) entre os preços dos produtos quando
comparados entre as diferentes feiras. Apesar de numericamente serem diferentes, os preços dos produtos sem agrotóxicos e os do cultivo convencional não diferem entre si. O que
observamos foi que alguns preços diferem de uma barraca para outra na mesma feira,
independente da forma de cultivo utilizado, e este fato acaba interferindo no preço médio
final que pode confundir os consumidores sobre essa questão. Daí a importância da análise
estatística dos dados reais coletados. No caso do preço da banana, por exemplo, a média
do preço da feira do quintal solidário foi de R$3,00 e da feira da estação o mesmo valor e,
como foi verificado na primeira feira mencionada o cultivo é sem agrotóxico enquanto que
na feira da estação a maioria das barracas oferecem produtos cultivados no sistema convencional com o uso de agrotóxicos. A diferença de preço que observamos está no local de
realização das feiras e não no tipo de cultivo do produto.
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Os agricultores vêm abraçando as práticas alternativas de cultivo sem uso de agrotóxicos, por compreender que a o cultivo de alimento nesse sistema, além de favorecer a saúde
humana, colabora com o meio ambiente. As práticas agroecológicas, como reforça Altieri
(2002), surgem como aliadas a esse tipo de cultivo promovendo uma melhoria na qualidade
do solo, preservando o meio ambiente e resultando em uma agricultura sustentável, sem que
se utilize qualquer tipo de agrotóxico. Tais práticas apresentam características específicas
de sustentabilidade, envolve conservação da biodiversidade, prioriza o trabalho familiar e
valoriza a diversidade de plantas na área de cultivo, contribuindo assim para a Segurança
Alimentar e Nutricional de todos os envolvidos no processo, do produtor ao consumidor final,
bem como para a geração de renda e qualidade de vida (GRISA, 2011). Esses produtos são
comercializados de forma direta com o consumidor, com entregas em domicílio ou em feiras
livres onde existe uma relação de confiança entre o consumidor e o agricultor, que garante
a boa procedência dos alimentos ofertados, além de oferecer diversidade dos alimentos
produzidos (DIAS, 2011; FONTANA, LIMA, 2018; POZZEBOM, RAMBO, GAZOLLA, 2018).
Atualmente vem crecendo o número de estabelecimentos que comercializam esses tipos de
produtos e, em alguns deles, o local de exposição para a venda é colocado em destaque
(Figura 7) para chamar a atenção do consumidor e, em geral, são os primeiros produtos a
serem vendidos nesses estabelecimentos.
Tabela 2. Média final dos preços (valores arredondados com uma casa decimal depois da vírgula) de produtos hortícolas
comercializados em quatro feiras do município de Viçosa (MG): Feira Quintal Solidário; Feira da Violeira; Feira da Estação;
Feira Municipal.
Produtos
Comercializados

Preços (R$)
Feira Quintal
Solidárions

Feira da
Violeirans

Feira da
Estaçãons

Feira
Municipalns

Agrião

1,5

1,8

2,0

1.8

Alface

1,3

1,5

1,0

1.0

Almeirão

1,9

1,5

1,0

1.0

Banana

3,0

3,3

3,0

1.3

Beterraba

2,0

3,0

2,3

3.0

Cebolinha

1,3

1,5

1,0

1.0

Cenoura

2,3

2,8

2,0

2,0

Couve

1,6

1,8

1,1

1.0

Espinafre

1,7

2,0

1,8

1.0

Mamão

4,0

4,0

4,0

2.6

Mandioca

4,0

4,0

3,3

3.5

Salsinha

1,4

1,5

1,0

1.0

: Não significativo aos nível de 5% de probabilidade pelo teste de média dos valores de preços entre as diferentes
feiras para um mesmo produto
ns
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Figura 7. Destaque para local reservado para produtos orgânicos em um estabelecimento comercial localizado no município
de Viçosa (MG).

Foto: Wânia dos Santos Neves

CONCLUSÕES
Apesar da maioria dos consumidores saberem dos riscos causados à saúde pelo
uso indiscriminado de agrotóxicos, o valor do produto sem agrotóxico ainda influencia a
decisão de compra.
Nas feiras do município de Viçosa (MG), os preços dos produtos cultivados sem agrotóxicos não diferem dos preços dos produtos cultivados no sistema convencional.
Os produtores do cultivo sem agrotóxicos têm maior diversidade de alimentos a serem
oferecidos aos consumidores.
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RESUMO

A cachaça é uma bebida, oficialmente, exclusiva do Brasil com sua cadeia produtiva
ganhando espaço e se destacando no agronegócio a cada dia. O processo artesanal da
cachaça de alambique a torna um produto de melhor qualidade em relação à cachaça
industrial. Além da qualidade da bebida, os consumidores começaram a se preocupar
com seu processo de produção que, em alguns casos, podem gerar danos ao meio
ambiente e à saúde do homem. Por isso é crescente a adoção de técnicas que têm o
propósito de reduzir esses impactos negativos, aumentar a sustentabilidade na produção
e ao mesmo tempo, produzir um produto de qualidade. Para atender tais exigências de
consumo as cachaçarias têm adotado tecnologias inovadoras com práticas sustentáveis
e tem buscado oferecer ao mercado produtos com diversos tipos de selo de certificação,
como o de produto orgânico, por exemplo, que atestam sua forma de produção mais limpa,
sustentável, segura e viável. Diante disso, os objetivos deste trabalho foram: descrever
atividades e práticas sustentáveis utilizadas no processo produtivo da cachaça em duas
cachaçarias localizadas no município de Piranga (MG), descrever as etapas da forma de
produção artesanal da cachaça de alambique, fazer considerações sobre o processo de
certificação de conformidade orgânica para obtenção do selo de produto orgânico, listar
os desafios e as dificuldades encontradas na cadeia produtiva da cachaça, abordar sobre
os avanços já obtidos na cadeia produtiva da cachaça e enfatizar as perspectivas de
mercado e do setor produtivo da cachaça orgânica e do processo tradicional sustentável.

Palavras-chave: Produção Sustentável, Cachaça Artesanal, Alambique, Mercado.
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INTRODUÇÃO
A cachaça é uma bebida, oficialmente, exclusiva do Brasil e destaca-se como o destilado mais consumido no Brasil, ocupando a segunda posição no ranking de consumo de
bebidas alcoólicas no país, ficando atrás somente da cerveja (IBRAC, 2019). De acordo com
as disposições legais contidas na Instrução Normativa n. 13 de 26/06/2005, alterada pelas
Instruções Normativas n. 58 de 19/12/2007, n. 27 de 15/05/2008 e n. 28 de 08/08/2014, do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), a cachaça é a denominação
típica e exclusiva da aguardente de cana, produzida no Brasil, com a graduação alcoólica
de 38 a 48% (v/v) a 20ºC, obtida pela destilação do mosto fermentado, obtido do caldo de
cana-de-açúcar mais água, com as características sensoriais peculiares, podendo ser adicionada de açúcares até 6 g/L, expressos em sacarose (BRASIL, 2005). Em abril de 2013
a cachaça deixou de ser vendida como “brazilian run” nos Estados Unidos e passou a ser
reconhecida em todo o mundo como produto brasileiro. Isso é importante para que somente
o Brasil tenha o direito de utilizar o nome de cachaça, já que a produção dessa bebida faz
parte da cultura brasileira e não permite que nenhum outro país se aproprie do nome.
Existem métodos e normas que diferenciam a produção e o produto cachaça em seu
processo de fabricação e que as classificam como cachaça de alambique, também chamada de Cachaça Artesanal, onde ocorre o fracionamento da destilação, a separação da
parte central, chamada de “coração”, que é a cachaça propriamente dita, das outras duas
porções chamadas de “cabeça e cauda” estas são separadas, podendo ser utilizadas em
outros processos ou simplesmente descartadas. A destilação da cachaça artesanal é realizada em alambiques de cobre, sendo esse processo mais delicado, mais elaborado e sua
preparação é minuciosa e rigorosa exigindo muita atenção em cada etapa de seu processo
de produção podendo ser produzida em menor escala, quando comparada à produção da
cachaça industrial, e resulta em um produto de excelente qualidade (SILVA et al., 2018).
Além disso, a utilização de alambiques de cobre favorece a qualidade sensorial da bebida,
pelo fato do cobre catalisar a oxidação de compostos sulfurados de aroma desagradável,
transferindo um aroma frutado ao destilado (LABANCA et al., 2006). O processo de produção artesanal da cachaça pode ser considerado mais complexo, pois, durante todo seu
procedimento existem questões específicas a serem levadas em consideração para atender
à necessidade de melhorar a qualidade e aumentar o rigor nos procedimentos produtivos
em cada etapa de produção, para a obtenção de um produto de qualidade superior, sem a
utilização de equipamentos de larga escala de produção ou utilização de produtos químicos
para controlar ou facilitar a estabilização da matéria prima ou da fermentação no processo
produtivo. A Cachaça Industrial, ou de coluna, em que a produção é contínua e não há fracionamento da destilação, é caracterizada por utilizar colunas de destilação em aço inoxidável
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em seu processo produtivo, permitindo um custo de produção mais baixo, sendo produzida
em larga escala por empresas de médio e largo porte e atende a um mercado de consumo
mais popular, quando comparada à cachaça artesanal (VIDAL, 2008; SILVA et al., 2018).
Atualmente, existem fábricas de cachaça industrial que utilizam fios de cobre ou pratos com
chapas de cobre nas suas colunas para minimizar esse problema.
Até a década de 1970 era raro encontrar publicações de trabalhos técnicos científicos
sobre a fabricação de cachaça. Eram encontrados alguns materiais gráficos ou pesquisas
de produção de aguardente, mas que não abrangiam a maneira que atualmente é realizada a produção artesanal para a obtenção de um produto de melhor qualidade ao final da
produção. Por isso, o processo produtivo era aprendido e melhorado na prática através de
experiências anteriores e com algumas informações que se obtinha no mercado, isoladamente, ou por pesquisas particulares por cada produtor dentro do seu próprio ambiente de
trabalho, referente a cada parte do processo produtivo como um todo. Segundo relatado
por Paiva et al. (2017) à partir da década de 1980 a cadeia produtiva da cachaça começou
a passar por mudanças de ordem institucional e política, tendo como influência vários movimentos que fizeram da bebida, anteriormente considerada um produto de baixo valor a, nos
dias atuais, um produto de grande potencial econômico, cultural e gastronômico, de status
social e avanços quanto à inserção no mercado interno e externo. A cadeia produtiva desse
produto vem ganhando espaço e se destacando no agronegócio e tem grande potencial de
ganhar cada vez mais espaço no âmbito de produtos exportados do Brasil.
Por ser um produto de melhor qualidade, pela forma de produção e armazenamento,
a cachaça artesanal vem ganhando espaço no mercado dos consumidores mais exigentes. Já que, além de ser destilada em alambique de cobre, após uma fermentação natural,
passa pelo processo de armazenamento ou envelhecimento em barris de madeira, onde
incorpora cor, aroma e sabores característicos, suavizando-a ainda mais, diferenciando
seu sabor conforme a madeira utilizada para tal fim, satisfazendo assim a paladares mais
refinados. Além da qualidade da bebida, os consumidores começaram a se preocupar com
seu processo de produção já que, em muitos casos, as atividades de produção geram danos ao meio ambiente. Por isso é crescente a adoção de técnicas que têm o propósito de
reduzir os impactos negativos ao meio ambiente, aumentar a sustentabilidade na produção
e, ao mesmo tempo, produzir um produto de qualidade que se enquadre nas exigências
técnicas, sensoriais e sustentáveis desses consumidores. Para atender tais exigências de
consumo as cachaçarias adotam tecnologias inovadoras com práticas sustentáveis, orgânicas e com características próprias de cada cachaçaria, em todo seu processo produtivo.
Além da busca por produtos com diversos tipos de selos de certificação, como o de produto
orgânico, por exemplo, que atestam sua forma de produção mais limpa, sustentável, segura
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e viável e selos de qualidade como o Selo da ANPAQ – Associação Nacional dos Produtores
e Integrantes da Cadeia Produtiva e de Valor da Cachaça de Alambique que atestam a sua
análise química e sensorial, dentre diversos outros fatores.

OBJETIVOS
Diante do exposto, os objetivos do presente trabalho foram:
– Fazer considerações sobre o processo de certificação de conformidade orgânica
para obtenção do selo de certificação de produto orgânico pelo qual passou a Cachaçaria Pirapetinga;
– Descrever atividades e práticas sustentáveis utilizadas no cultivo da cana-de-açúcar
nas cachaçarias Vale do Piranga e Pirapetinga;
– Descrever as atividades e práticas sustentáveis utilizadas no processo de produção
das cachaças produzidas pelas Cachaçarias Vale do Piranga e Pirapetinga;
– Explanar sobre a obtenção do certificado junto à “Organização Mundial do Comércio
Justo” (World Fair Trade Organization);
– Descrever as etapas da forma de produção artesanal da cachaça de alambique realizadas pelas cachaçarias para obtenção de um produto de qualidade;
– Listar os desafios e as dificuldades encontradas na cadeia produtiva da cachaça;
– Abordar sobre os avanços já obtidos na cadeia produtiva da cachaça atualmente;
– Enfatizar as perspectivas de mercado e do setor produtivo da cachaça orgânica e do
processo tradicional sustentável;
– Descrever a necessidade de estudos científicos em algumas áreas específicas para
auxiliar na melhoria do processo produtivo e do produto final, conforme dificuldades
encontradas na produção da cachaça pelos profissionais do setor.

MATERIAL E MÉTODOS
O método adotado neste trabalho foi o estudo de caso, com base em atividades e
experiências no setor produtivo de duas cachaçarias localizadas no município de Piranga,
Minas Gerais: a Cachaçaria Vale do Piranga e a Cachaçaria Pirapetinga. Essas duas cachaçarias compartilham dos mesmos projetos e valores, buscam os mesmos objetivos, onde
fabricam cachaças que buscam sempre atingir os mais altos padrões de qualidade, aliando
a tradição conjunta de 45 anos de experiência da Cachaçaria Vale do Piranga no ramo de
produção de cachaça com sustentabilidade onde foi, a cada ano, modificando o seu processo
produtivo e seus equipamentos de produção para adaptar ao que se encontra de novo na
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produção de cachaça até atingir uma produção própria e sustentável. A introdução recente
no mercado da produção orgânica da Cachaçaria Pirapetinga contou com a construção de
um Alambique completo, novo que atende todas as características voltadas para a produção orgânica e sustentável, unindo as experiências e buscando alternativas para atingir a
melhor capacidade de produção e atendimento ao mercado que vem surgindo com esse
tipo de exigência. A parceria entre as duas cachaçarias surgiu no projeto denominado como
Cachaças de Piranga (Figura 1). A seleção do caso estudado considerou o interesse comum
das duas cachaçarias em implantar práticas sustentáveis em todo processo produtivo da
cachaça resultando em menores danos ao meio ambiente, com a junção das cachaçarias
para produzir um produto que atenda às exigências de mercado demonstrando respeito por
meio da melhoria da qualidade de vida de seus funcionários e clientes. Com o objetivo único
das duas cachaçarias em fazer em suas cachaçarias o atendimento aos procedimentos de
mercado chamado hoje de Fair Trade.
Figura 1. Logomarca da parceria entre a Cachaçaria Vale do Piranga e a Cachaçaria Pirapetinga que resultou no projeto
de produção das “Cachaças de Piranga”.

Fonte: Antônio Sérgio Peixoto Maciel

RESULTADOS
Município de Piranga – Minas Gerais
Piranga, município em que as cachaçarias Vale do Piranga e Pirapetinga estão localizadas, é uma cidade antiga, da época do Brasil colônia, fundada por bandeirantes. É o mais
antigo Arraial do estado de Minas Gerais, onde foi fundada a primeira paróquia do estado
e onde se extraíam o ouro na época do ciclo do ouro e daí se foram seguindo os veios de
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ouro para se estabelecerem em Ouro Preto e Mariana, onde esses bandeirantes fundaram
outros arraiais para a exploração do ouro na região. Esgotada a possibilidade de riqueza
pela extração de ouro, os habitantes de Piranga se dedicaram as atividades agropecuárias,
que atualmente ainda é a base econômica do município.
Cachaçarias: Vale do Piranga e Pirapetinga
A Cachaçaria Vale do Piranga fica no interior da Fazenda Boa Vista, localizada às
margens da BR 482, a 1 km do município de Piranga, no Vale do Rio Piranga, região da
nascente do Rio Doce na Zona da Mata de Minas Gerais. Desde 1975, a Fazenda Boa Vista
produz uma suave cachaça artesanal de qualidade, produzida artesanalmente, as “Cachaças
do Celso” (como eram conhecidas), na época em que o engenho era movido ainda a tração
animal, com juntas de bois e assim veio evoluindo em suas estruturas e equipamentos..
Atualmente essas cachaças são produzidas em alambiques de cobre bem mais modernos,
a exemplo do modelo da cachaçaria Pirapetinga (Figura 2), Em 1998 foi instituída a marca
das Cachaças “Vale do Piranga”, como passaram a ser conhecidas no mercado. Durante
décadas a Cachaçaria Vale do Piranga produziu as Cachaças Vale do Piranga onde uma
parte era vendida para sustentar a produção e outra parte era armazenada em diferentes
madeiras para, posteriormente, serem misturadas em blends específicos para a produção de
outras cachaças de diferentes sabores específicos. Isso permitiu que atualmente a cachaçaria
tivesse a condição de fazer diferentes blends, sempre com acompanhamento de técnicos
especialistas na área sensorial, utilizando essas cachaças armazenadas em diferentes
tipos de madeiras e por tempos de armazenamento diferentes para constituição de outros
tipos de cachaças. Além da fabricação e comercialização das cachaças Vale do Piranga em
seu portfólio desde 1975, em 2019 foram criados mais cinco novos produtos voltados para
atender uma linha diferenciada de clientes com paladares bem refinados: surgiram então as
Cachaças D’Vale (Figura 3). A cachaçaria é certificada pelo MAPA, também com autorização
ambiental de funcionamento pela Fundação de Meio Ambiente (FEAM). As duas nascentes
dentro da propriedade são outorgadas pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM)
e anualmente são coletadas amostras de água para controle de qualidade e teste de pureza. Todo o ciclo de produção da Cachaça D’Vale, desde o plantio da cana de açúcar até o
envasamento da cachaça, acontece na própria Fazenda Boa Vista.
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Figura 2. Panela de destilação do alambique de cobre utilizado na produção da cachaça artesanal (à direita na foto);
caixa de recepção da cabeça, cauda e separando então o “coração” ou cachaça propriamente dita, (ao centro na foto);
ao fundo (lado esquerdo da foto) uma coluna para a produção de álcool combustível.

Fonte: Antônio Sérgio Peixoto Maciel
Figura 3. Cachaças criadas em 2019: as Cachaças D’Vale.

Fonte: Antônio Sérgio Peixoto Maciel

A Cachaçaria Pirapetinga fica dentro do Hotel Fazenda Pirapetinga localizado às margens da BR 482, a 12 km do município de Piranga. O Hotel Fazenda Pirapetinga surgiu
há 21 anos e em 2017 se deu início à construção da Cachaçaria Pirapetinga, seguindo os
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modelos de equipamentos e modo de construção de ponta para produção da cachaça de
alambique, voltada para um produto final de alta qualidade. Tendo como meta exportar para
o mercado norte-americano (Estados Unidos e Canadá) uma cachaça de qualidade com
certificação orgânica, foi planejado a parceria com a Cachaçaria Vale do Piranga. Para se
estabelecer no mercado externo, obter agregação de valor e objetivando atender à exigência
de consumidores por um produto de qualidade e que não cause danos aos meio ambiente foi
dado início aos trâmites para a obtenção do certificado de produto orgânico. Para obtenção
da certificação de produto orgânico é necessário que, tanto a cachaçaria (fábrica) como a
área de cultivo, atendam a uma lista de normas estabelecidas pelo MAPA (Ministério da
Agricultura Pecuária e Abastecimento) que é o órgão regulador da Cachaça no Brasil e de
exigências que fazem parte do escopo da gerência de certificação do Instituto Mineiro de
Agropecuária (IMA). Para auxiliar nesse trabalho, foi contratada uma empresa especializada
e participaram desse trabalho os engenheiros agrônomos Gabriel Barbosa e Janice Ventorim,
que prestaram consultoria para adequar a propriedade e todo processo produtivo às normas
exigidas para conformidade com a produção orgânica. Após aproximadamente dois anos,
em 08 de outubro de 2020 foi obtida a certificação de produto orgânico (Figura 4).
Figura 4. Certificação de conformidade para produto orgânico, obtida pela Cachaçaria Pirapetinga localizada no municio
de Piranga, MG.

Fonte: Tancredo Alves Furtado Júnior
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Considerações sobre o Processo de Certificação de Conformidade Orgânica
Para que um produto possa ser comercializado como orgânico é necessário que o produtor seja certificado por algum órgão do “Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade
Orgânica” (SisOrg). Isso deve ser feito para que o consumidor tenha garantia de que o
produto adquirido foi aprovado por um rígido controle da qualidade, dando direito ao uso
do selo “Produto Orgânico Brasil” (Figura 5) e sua comercialização como produto orgânico.
Esse selo garante ao consumidor que o produtor respeita todas as exigências da certificadora, que incluem:
– Proibição do uso de agrotóxicos, transgênicos e fertilizantes químicos;
– Garantia de que o produtor adote práticas para preservação do solo e da água;
– Adoção de boas práticas de cultivo;
– Valorização da mão de obra utilizada em todo seu processo produtivo;
– Adoção de medidas para um ambiente de produção equilibrado e para redução de
impactos ao meio ambiente.
Com a adoção das exigências dos órgãos de certificação de produtos orgânicos é oferecido ao consumidor um produto diferenciado, de qualidade, mais saudável e com garantia
de segurança alimentar. Em todo o mundo tais produtos ganham atenção diferenciada que
conquistam mais consumidores a cada dia e que ganham cada vez mais espaço no mercado,
pelo fato de ser um produto sem substâncias químicas e produzido de forma sustentável,
o que garante a preservação do meio ambiente. Neste método por Certificação Auditada,
após o aval da certificadora existem as auditorias e fiscalizações anuais e devem ser regularizadas na Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (CGCRE/Inmetro) e no MAPA.
Existe também outro método da certificação orgânica por Sistema Participativo de
Garantia (SPG) e venda direta sabendo-se que neste método, o produtor não recebe o selo
do SisOrg e, por isso, não é autorizado a vender para terceiros como lojas, distribuidoras e
supermercados com a utilização deste selo. Para isso, é necessária a participação dos produtores beneficiados com o selo em reuniões mensais e participação de todos nas decisões
do grupo de certificados, os Órgãos Participativos de Avaliação de Conformidade (OPACs).
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Figura 5. Selo de certificação de Produto Orgânico (certificação por auditoria).

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Atividades e Práticas Sustentáveis no Cultivo da Cana-de-Açúcar
Como descrito anteriormente, para produção orgânica é necessário implementar práticas
em conformidade com as normas do MAPA e de exigências listadas pelo Instituto Mineiro
de Agropecuária (IMA). Entre elas, podemos citar aquelas que vão de encontro a práticas
sustentáveis que podem ser inseridas numa produção de base agroecológica e no sistema
de cultivo sem agrotóxicos. Nas duas propriedades em que estão localizadas as Cachaçarias
Vale do Piranga e Pirapetinga, tais práticas são utilizadas no processo de cultivo da cana-de-açúcar e dentre elas podemos citar:
– Práticas para manutenção, aumento ou incremento da biodiversidade;
– Procedimentos para manejo de resíduos;
– Práticas para o manejo fitossanitário;
– Práticas para o manejo e conservação do solo e da água;
– Aplicação de boas práticas agrícolas e de produção;
– Utilização de material orgânico para produção de compostagem (Figura 6A)
– Manejo para produção de material propagativo ou aquisição de origem comprovada;
– Utilização de adubação orgânica ou compostagem na área de cultivo da cana-deaçúcar (Figura 6B).
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Figura 6. Compostagem. 6A: Pilha de compostagem para utilização nas áreas de cultivo da cana-de-açúcar para melhoria
das características físicas, químicas e biológicas do solo; 6B: Distribuição da compostagem na área de cultivo da cana-deaçúcar.

Fonte: Antônio Sérgio Peixoto Maciel

É importante ressaltar que desde o início do processo de produção da cachaça, sempre
se buscou uma variedade de cana-de-açúcar que fosse a mais adequada para a produção de
uma cachaça de qualidade. Tudo que é envolvido no processo de produção é produzido dentro das respectivas propriedades buscando-se a sustentabilidade da produção e, ao mesmo
tempo, um produto com a qualidade que atenda da melhor forma possível os consumidores.
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Práticas Sustentáveis no Processo de Produção das Cachaças
É realizado o aproveitamento de vários subprodutos, inclusive alguns externos no
processo produtivo da cachaça, para reduzir ao máximo o impacto ao meio ambiente aumentando a sustentabilidade da produção. As práticas sustentáveis adotadas durante esse
processo incluem:
– A água potável, utilizada no processo produtivo da cachaçaria Vale do Piranga e da
Cachaçaria Pirapetinga, é advinda das fontes naturais dentro das próprias Fazendas Boa Vista e Pirapetinga, e regulamentadas pelo órgão responsável IGAM;
– Reutilização da água de resfriamento da cachaça;
– Toda sobra de material de produção nas fazendas é reutilizado no processo produtivo da cachaça: o bagaço é utilizado para fazer o fogo da caldeira e a pressão do
vapor é utilizada para o aquecimento do alambique na destilação da cachaça, na
higienização de equipamentos e na padronização dos produtos;
– Toda a energia utilizada na produção da cachaça na Cachaçaria Pirapetinga é renovável e proveniente da energia solar;
– O vinhoto (subproduto da destilação), as águas de lavagens de equipamentos e as
cinzas do bagaço queimado, são utilizados nos canaviais das propriedades;
– As duas Cachaçarias estão trabalhando em um projeto de reflorestamento visando
a reposição da madeira que é utilizada na produção dos tonéis de envelhecimento.
Vale citar que 20 anos atrás já foram plantadas na fazenda Boa Vista árvores de
jequitibá, amburana e bálsamo;
– Nas duas propriedades é feita a compostagem, com sobras do bagaço da cana-deaçúcar, para utilização nas áreas de cultivo como material orgânico para melhoria
do solo (Figura 6).
É importante destacar que a prática adotada em relação ao consumo de energia, que
utiliza o subproduto bagaço da cana-de-açúcar, para produção de vapor utilizado na fabricação da cachaça, reduz seu custo de produção e constitui um fator ecológico da maior
relevância. A cachaça em sua destilação não necessita de queima de lenha como a maioria
das bebidas alcoólicas.
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Certificação junto à “Organização Mundial do Comércio Justo” (World Fair Trade
Organization)
As cachaçarias Vale do Piranga e Pirapetinga, já iniciaram o processo de certificação
junto à Organização Mundial para o Comércio Justo (Sigla WFTO - do inglês World Fair
Trade Organization) se comprometendo a seguir seus dez princípios básicos (Figura 7):
1. Relação de longo prazo que ofereça treinamento, apoio, capacitação e desenvolvimento dos produtores e colaboradores envolvidos;
2. Transparência e prestação de contas;
3. Práticas de comércio justo (fair trade);
4. Pagamento justo;
5. Não ao trabalho infantil e ao trabalho escravo;
6. Não à discriminação e à desigualdade de gêneros e apoio ao associativismo;
7. Boas condições de trabalho e ambiente de trabalho seguro;
8. Respeito à legislação e às normas trabalhistas nacionais e internacionais;
9. Promoção do comércio justo(fair trade);
10.Respeito ao meio ambiente.
Figura 7. Imagens dos dez princípios básicos “Organização Mundial do Comércio Justo” (World Fair Trade Organization).
Fonte: https://wfto-europe.org/10-fair-trade- principles/the-10-fair-trade-principles/
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Produção Artesanal – cachaça de alambique de qualidade
Após o processo de fermentação (Figura 8) finalizado, ocorre a destilação, que deve
ser feita em um alambique de cobre de produção artesanal, nessa etapa é feita a separação
da “cabeça” e da “cauda” da cachaça, que são utilizadas para a produção de álcool combustível, que é utilizado dentro da propriedade, e do “coração” (ou cachaça propriamente
dita). A “cachaça de alambique” é o que é chamada de “coração da destilação”. Em todo
o processo é indispensável que se aproveitem todos os subprodutos em cada etapa da
produção. O subproduto da destilação (vinhoto ou vinhaça) tem um volume considerável
de aproximadamente 83% do vinho destilado (como é chamado o caldo de cana-de-açúcar
fermentado). Este “vinhoto” tem um potencial poluidor altíssimo, devendo ser manejado com
muito critério pelas cachaçarias, visto que podem causar muitos danos ao meio ambiente.
Nas cachaçarias Vale do Piranga e Pirapetinga, esse subproduto é devolvido aos canaviais
num processo de fertirrigação. Esse processo de reaproveitamento, além de utilizar o que
não tem mais utilidade na fabricação da cachaça, é colocado na área de plantio da cultura,
diminuindo o custo e, com isso, a exigência por adubos químicos e melhorando consideravelmente a produção da cana-de-açúcar.
Com o “coração” da cachaça já separado se tem o produto que com os procedimentos
adequados origina a cachaça que deve ser armazenada em tonéis de aço inox ou de madeira
(Figura 9), onde vai passar por um período de repouso ou envelhecimento, respectivamente.
Uma forma muito utilizada a ser trabalhada são as diversas madeiras e tamanhos dos tonéis
que modificam a cachaça. No Brasil existem mais de 25 variedades de madeiras utilizadas
para armazenar as cachaças o que confere a cada uma a forma, cor, aroma e sabores
únicos e diferentes com notas frutadas, adocicadas, florais, de mel, tostados, defumados,
etc. O resultado final no produto é único e individualizado com as possíveis modificações
em cada etapa da sua produção.
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Figura 8. Processo de fermentação realizado antes da etapa de destilação da cachaça.

Fonte: Antônio Sérgio Peixoto Maciel
Figura 9. Tonéis de madeira onde a cachaça é armazenada e passa por um processo de envelhecimento.

Fonte: Antônio Sérgio Peixoto Maciel

Cabe ressaltar que a padronização dos procedimentos e a busca pela produção limpa,
viável, segura e sustentável em cada etapa da sua produção faz com que cada cachaçaria
tenha dentro de sua produção um produto único e mais especial. Todo o processo produtivo é feito na propriedade, desde o plantio da cana-de-açúcar, fermentação e destilação,
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envelhecimento até o envase da cachaça. Dessa forma, é garantida a qualidade, o respeito
ao meio ambiente e o respeito em satisfazer os consumidores dos produtos.
Desafios e Dificuldades Encontradas na Cadeia Produtiva da Cachaça
Já houve uma evolução em várias etapas da cadeia produtiva da cachaça. Porém, existem ainda muitos desafios e dificuldades que atrasam o avanço do produtor no processo de
produção da cachaça e na melhoria de qualidade do produto final. Entre eles, destacam-se:
– Demanda de pesquisas científicas sobre o melhor desempenho técnico nos equipamentos e estruturas para produzir cachaça, especificamente;
– Faltam informações sobre a melhor maneira de adubação da cana-de-açúcar, destinada à produção de cachaça, já que esse trato cultural pode alterar a fermentação,
como por exemplo, o excesso de adubação nitrogenada;
– O corte da cana-de-açúcar tem que ser feito de forma manual porque não se tem
equipamento específico para realizar um corte correto com relação à altura das
ponteiras;
– Poucos estudos sobre as madeiras utilizadas no envelhecimento da cachaça principalmente com relação a madeiras nacionais para esse fim;
– Dificuldade de adequação de valores da cachaça artesanal em relação a outros produtos, como as cachaças industriais, por exemplo, com as cargas tributárias dos governos federais, estaduais e municipais que incidem sobre os produtos artesanais;
– Existem poucos profissionais envolvidos diretamente em pesquisas para fermentação do caldo de cana.
Avanços na Cadeia Produtiva da Cachaça
Um grande avanço na cadeia produtiva da cachaça é o processo de produção de
mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar. O processo permite a implantação do canavial
orgânico de forma sustentável, harmônica e ecologicamente correta. É realizada a seleção
de material propagativo em plantas matrizes da cana-de-açúcar para produção de mudas
em tubetes (Figuras 10, 11A e 13A), garantindo um material propagativo de melhor qualidade e sem problemas fitossanitários, o método impede que sejam introduzidos pragas e
doenças para área de cultivo de cana-de-açúcar. O sistema confere ao produtor inúmeros
benefícios, tais como:
– Redução drástica de mão-de-obra para instalação do canavial;
– Redução da compactação do solo por pisoteio de máquinas;
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– Redução no custo do transporte das mudas, passando de 15 a 25 toneladas por
hectare no sistema tradicional para 280 Kg por hectare no sistema pré-brotadas;
– Facilidade no controle de plantas daninhas, uma vez que a muda sai na frente da
mesma;
– Eliminação de mistura varietal;
– Eliminação da área destinada a produção de mudas, esta poderá ser disponibilizada
para a indústria;
– Uniformidade de plantas no canavial (Figura 11B), reduzindo plantas dominantes e
dominadas, homogeneizando a maturação no momento da colheita, maior concentração de açúcar e conferindo maior qualidade na cachaça;
– Possibilidade de cultivo no sistema de plantio direto na palha (Figura 12A);
– Liberdade de escolha de produtos no tratamento a ser utilizado;
– Facilidade de colheita, menor recolhimento de solo pelo sistema de corte;
– Possibilidade de replantio/correção com novas mudas em falhas ocorridas no ciclo
da cultura, independente da idade do canavial (Figura 12B);
– O transplantio das mudas pode ser totalmente mecanizado, onde se leva para o
campo uma muda já formada, uma planta pronta, e não uma gema que poderá ou
não brotar;
– Facilita a implantação do canavial em regiões montanhosas (Figura 13B);
– Inserção de novas variedades, mais produtivas e adaptadas às condições edafoclimáticas da região, conferindo maior qualidade ao destilado;
– O aumento na produtividade confere uma diminuição nos custos de produção da
cana e consequentemente da cachaça.
Figura 10. Produção de mudas brotadas de cana-de-açúcar em tubetes. Método desenvolvido por Ferreira, S.M. (2009).

Fonte: Silvio Marcos Ferreira

Agroecologia: métodos e técnicas para uma agricultura sustentável - Volume 4

115

Figura 11. 11A: Mudas no final da aclimatação, prontas para o transplantio a campo. 11B: Canavial formado próximo a
maturação, detalhe na uniformidade dos colmos.

Fonte: Silvio Marcos Ferreira
Figura 12. 12A: Transplantio tratorizado de mudas de cana de açúcar no Sistema de Plantio Direto na Palhada (Dez/2012);
12B: Detalhe do número de perfilhos aos 40 dias após o transplantio.

Fonte: Silvio Marcos Ferreira
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Figura 13. 13A: Detalhe da muda de cana-de-açúcar em tubete; 13B: Confecção das covas para transplantio de mudas
brotadas de cana de açúcar com perfurador de solos específico. Método utilizado para áreas menores que 30 hectares
e regiões montanhosas de difícil mecanização.

Fonte: Silvio Marcos Ferreira

Perspectivas de avanços na cadeia produtiva da cachaça
– Obtenção de um produto melhor a cada dia para ser oferecido aos consumidores;
– Aumentar o reconhecimento do mercado interno e externo da qualidade da cachaça
em relação à outras bebidas destiladas;
– Incentivar a realização de mais estudos científicos para melhoria do processo de
produção em todas suas etapas;
– Agregação de valor ao produto.

DISCUSSÃO
A Cachaça é uma bebida fina que agrada o paladar de pessoas que sabem o que querem pra si. Atualmente está presente em todos os níveis sociais e econômicos, a matéria
prima é exclusivamente a cana-de-açúcar, só com ela o destilado pode ser chamado de
cachaça. O caldo da cana para ser destilado passa por um processo de preparação, onde é
fermentado, com um fermento com características próprias de cada cachaçaria, por aproximadamente 24 horas, após ser padronizado. Esse fermento, anteriormente, se preconizava
ser preparado com o fubá e com farelinho de arroz, o que hoje em dia já se tem certeza
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que essa prática não traz nenhum benefício para a fermentação, a não ser o interesse na
manutenção dessa prática por ser antiga e própria da cachaçaria. Alguns produtores mencionam melhorar o aroma que pode vir a ocorrer em decorrência da presença do amido
do milho, mas não há comprovação científica. Em algumas cachaçarias se faz a produção
individualizada do seu próprio fermento com a criação de sua própria levedura individual e
particular.. Dessa forma, se mantém as características próprias da cana-de-açúcar produzida
na fazenda, originando um produto mais específico e único.
No último século a cachaça vem alcançando o respeito dos consumidores e até mesmo
dos fabricantes. Na última década a mudança foi radical com a ajuda de todos os setores
encaixados nas diversas etapas da produção e comercialização do produto, atingindo hoje
um patamar que anteriormente seria difícil de imaginar. Ainda existe muita perspectiva de
melhoria em todos os setores com o empenho e a excelência que todos envolvidos na cadeia
produtiva se dedicam em cada etapa. Armazenada em aço inox (branca), em madeiras estrangeiras ou em madeiras nacionais, a cachaça se tornou uma bebida de alto nível sensorial
e de atividade social na comunidade em geral. Os alambiques e as cachaças produzidas no
Brasil tem o controle de qualidade e rastreamento do produto desde o plantio da cana-de-açúcar até os pontos de venda, fazendo com que todo o processo seja ainda mais eficiente
e que tenha garantia de alta qualidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Grande parte da população está, a cada dia, mais exigente na qualidade dos produtos
que consome e isso inclui um produto que garanta a segurança alimentar e que, em seu
processo produtivo, cause menores danos ao meio ambiente. Por isso a agricultura orgânica
e as práticas sustentáveis estão cada vez mais em alta no Brasil, com os produtos tendo
grande aceitação no mercado interno e externo. A adoção de práticas sustentáveis na produção da cachaça e obtenção dos selos de certificação que garantam sua qualidade é uma
tendência de mercado e uma estratégia empresarial para produtores que almejam alcançar
o mercado externo. As normas para um produto orgânico e as práticas sustentáveis devem
fazer parte de toda cadeia de produção, desde o cultivo da cana-de-açúcar até a produção
artesanal da cachaça, garantindo um produto de qualidade ao final do processo. As práticas
adotadas no processo produtivo da cachaça devem valorizar o uso eficiente e a preservação dos recursos naturais, a melhoria da qualidade do solo, o aumento da biodiversidade, o
aproveitamento dos subprodutos da cachaça, a adoção de práticas agrícolas e de produção,
o manejo de pragas, doenças e plantas daninhas, a utilização de adubação orgânica e o uso
de material propagativo de qualidade e de boa procedência.
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Os avanços na área de produção e comercialização de cachaças na última década
são muitos, entre os quais podemos destacar: estudos científicos na área de seleção de
variedades de cana-de-açúcar e a adubação, que se diferencia da adubação para produção
de álcool ou de açúcar; preparo do caldo e do fermento próprio para cada destilaria para
a produção artesanal com o acompanhamento e controle nos processos de fermentação
e destilação; melhorias contínuas nos equipamentos empregados na produção; avanços
consecutivos e oportunos em todo o processo de armazenamento e envelhecimento; pensando-se no produto propriamente dito, avançar sempre em praticidade no envaze, atualizar sempre a apresentação e a rotulagem dos produtos; dar maior atenção em atualizar os
processos de comercialização e demais processos envolvidos nas metodologias de vendas
e tributação do produto cachaça. Porém ainda existem muitos desafios para auxiliar o setor
na melhoria da produção e em sua comercialização, entre os quais estão a tributação do
produto e a aceitação do brasileiro ao produto exclusivo e oficialmente brasileiro que tem
potencial para ganhar o mundo.
Em trabalhos futuros vamos abordar sobre a necessidade de mais estudos e pesquisas
científicas em várias etapas do processo produtivo da cachaça, como na produção da cana-de-açúcar, aprimoramento e aperfeiçoamentos na fermentação, aumento da eficiência na
produção de equipamentos, melhoria da destilação, na eficiência de produção sem perder a
qualidade e a essência do produto, a busca por mais práticas sustentáveis que possam ser
adotadas; aprofundamentos nas análises químicas e sensoriais do produto, aprimoramento e
aprofundamento nas pesquisas de madeiras e toxicologia das mesmas para armazenamentos
de cachaças levando em consideração as variedades de madeiras nacionais disponíveis.
Além disso, é necessário mais incentivo dos governos federais, estaduais e municipais
com uma maior dedicação dos produtores a agregar valor a esse produto que o Brasil está
conhecendo com tendências a se surpreender com os próprios resultados.
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RESUMO

Diante da importância das feiras livres para a dinamização econômica do Sertão alagoano, bem como do envolvimento da agricultura familiar nesse contexto, o presente artigo
elucidou sobre a territorialidade e o legado simbólico/prático da ocupação do espaço
público comercial, ainda que informal, destinado aos agricultores-feirantes. Na feira livre
moderna, encontramos dois tipos de feirantes: o agricultor-feirante, que produz o que
comercializa; e o feirante de profissão, que coincide com a figura do atravessador, mais
dependente de crédito do que o primeiro. A partir dos trabalhos de campo exploratórios
realizados na feira livre de Santana do Ipanema, a maior do médio sertão alagoano,
identificamos a oferta de grande variedade de produtos, dentre os quais muitos não
são característicos da produção agrícola regional, bem como a presença constante de
bancas com a produção característica dos camponeses do sertão (macaxeira, feijão).
Vemos a importância de averiguar a participação dos feirantes/ produtores nesse espaço legitimamente camponês. Para a realização desta investigação, utilizamos dados
primários e secundários, com aplicação de questionários e entrevistas semiestruturadas
no espaço da feira.

Palavras-chave: Camponês, Feira Livre, Territorialidade.

Agroecologia: métodos e técnicas para uma agricultura sustentável - Volume 4

122

INTRODUÇÃO
Este trabalho apresenta os resultados das atividades de pesquisa desenvolvidas no
âmbito do Instituto Federal de Alagoas - IFAL, no período entre julho/2016 a agosto/2017 sob
o edital 03/2016 PRPI/IFAL, com apoio de uma bolsa do Programa Institucional de bolsas
de Iniciação Científica – PIBIC para o ensino médio do Conselho Nacional de Pesquisa e
Desenvolvimento - CNPQ. Trata-se da busca por revelar o perfil dos comerciantes na feira
livre de Santana do Ipanema/AL, na perspectiva de compreender a estrutura de sentimento
deste território ocupado pelo camponês, expondo também as condições de comércio na feira,
e a importância dela enquanto uma extensão do meio rural e autonomia dos camponeses.
O município de Santana do Ipanema/AL, localizada no médio sertão de Alagoas, foi
reconhecido oficialmente desde 1875 (Prefeitura de Santana do Ipanema). No contexto
contemporâneo, a cidade concentra em sua delimitação urbana fixos de desenvolvimento
socio-territoriais importantes ao médio sertão alagoano. Não obstante à sua influência urbana
para com o médio sertão, Santana do Ipanema também tem em sua feira livre semanal a
expressão de sua dinâmica rural, seja em relação ao próprio município, como pela relação
tecida com demais municípios da região.
Nesse sentido, observa-se a existência de uma relação entre o campo e a cidade no
interior do município de Santana do Ipanema, bem como com municípios vizinhos, ressaltando
a centralidade da cidade de Santana do Ipanema como espaço de aglutinação dos fluxos
econômicos associados ao médio sertão alagoano. De todo modo, buscamos compreender as permanências camponesas no âmbito da feira livre, na produção de um território de
resistência, perante o movimento de formação espacial do município.

OBJETIVO
Evidenciar a importância do camponês na produção de alimentos a partir das feiras
livres sob o advento do século XXI.

MÉTODOS
O desenvolvimento da pesquisa foi de perfil exploratório, “com o objetivo de proporcionar
visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato” (GIL, 1999, p.43). Acreditamos
que essa modalidade de pesquisa foi coerente com as intenções de nosso objetivo que foi
verificar a maneira como a presença camponesa se realiza no território da feira livre, proporcionando um diagnóstico da realidade Santanense, bem como do território do médio sertão.
Para tanto, utilizamos as seguintes técnicas metodológicas de aproximação da realidade para
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o desenvolvimento da pesquisa: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, observação
simples, e trabalhos de campo com aplicação de questionários semiestruturados.
A pesquisa bibliográfica nos auxiliou a encontrar demais estudos correlatos ao nosso,
possibilitando o enriquecimento no que tange ao conhecimento do tema a ser tratado, bem
como ao aprofundamento de conceitos e realidades que se pretende compreender. Para o
desenvolvimento do nosso trabalho realizamos uma leitura conceitual voltada para as feiras
livres e a importância do camponês na produção alimentar nacional e local. Consultamos
livros, dissertações, teses, monografias e artigos seja através da internet com as plataformas
Google acadêmico, Scielo, plataforma CAPES (para acessar aos periódicos), como realizamos consultas diretas nas bibliotecas do Instituto Federal de Alagoas, Universidade Federal
de Alagoas (Campus Sertão - Delmiro Gouveia e Santana do Ipanema) e Universidade
Estadual de Alagoas.
A pesquisa documental também deu suporte à nossa investigação ao proporcionar
o contato com documentos, reportagens, dentre outros materiais produzidos e correlatos
a nossa temática. Dentre os locais visitados, fomos ao arquivo da Prefeitura municipal de
Santana do Ipanema e o museu do referido município. A pesquisa de campo, conhecida
como trabalho de campo, foi importante para nós ao possibilitar um contato direto com o
objeto de estudo, foi o momento de primeiras apreensões de elementos que não foram
descritos nas pesquisas bibliográficas e documentais. Essa atividade proporcionou estudos
descritivos e analíticos.
No caso desta pesquisa o trabalho de campo tornou-se fundamental por possibilitar
uma vivência do pesquisador com pessoas e realidades que são apresentadas para serem
refletidas. Não obstante, foram nessas visitas à feira em que aplicamos os questionários aos
feirantes e realizamos entrevistas, possibilitando a aquisição de informações de 1ª. mão,
que posteriormente sistematizamos.

DISCUSSÃO E RESULTADOS
Santana do Ipanema e sua origem colonial
A origem de Santana do Ipanema remete à ocupação e povoamento do interior do
espaço brasileiro. Como consta no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE):
A história de Santana do Ipanema conta que, no final do século XVIII, a atual
cidade não passava de um arraial, habitado por índios e mestiços. Com a
chegada do padre Francisco José Correia de Albuquerque à região (vindo de
Pernambuco), os índios foram catequizados e a primeira igreja construída.
Em 1815, os irmãos Martins e Pedro Vieira Rêgo, descendentes de portugueses e vindos da Bahia, foram beneficiados pelo rei com uma sesmaria,
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instalando-se perto da Ribeira do Panema (próxima às serras da Camonga,
Caiçara e Gugy), transformando suas terras em grandes fazendas e tornando-se os primeiros colonizadores (IBGE CIDADES).

A partir da perspectiva exposta pelo IBGE o desenvolvimento territorial de Santana do
Ipanema corresponde à existência das fazendas de gado, utilizando o marco colonial como
referência de progresso. É importante ressaltar que atribuir a ordem e o desenvolvimento
sem problematizar a segregação social de base étnica existente no século XVIII, traz implicações de ordem socio-territoriais para a compreensão da realidade camponesa do sertão
em pleno século XXI .
Para Pompeu Sobrinho (1937), a ocupação dos sertões nordestinos começou na última metade do século XVII, quando as terras litorâneas já estavam povoadas e produzindo.
Puntoni (2002) reforça essa perspectiva afirmando “o objetivo era manter povoado o interior
da América, expandir a ocupação da empresa colonial, ao mesmo tempo, enfrentar os problemas que esta mesma expansão criava” (op. cit. p.26). Tal objetivo só pôde ser concretizado, segundo argumentação de Abreu (1996), visto que a criação do gado foi capaz de
vencer distâncias, facilitando o transporte, o que foi importante num país tão vasto, pois as
próprias rezes fizeram o percurso.
E mesmo com a pouca lucratividade da lavoura em áreas de caatinga, “urgia dar-lhes
destino, mesmo porque a área dos catingaes era enorme, e descura-la tanto montava a
deixar sem proveito a maior parte do paiz” (ABREU,1996, p.78). Em nota de rodapé, Abreu
caracteriza as adversidades da caatinga por esta ser acessível, mas não fácil de transpassar,
e é por essa adversidade que o autor afirma “só o gado poude primeiro trilhar a caatinga”
(op.cit. p.78-79), mostrando assim a importância da pecuária no sertão nordestino.
No espaço dos currais o comércio era inexpressivo, e as necessidades das pessoas
quanto à alimentação e vestuário eram sanadas localmente, com produção agrícola de
subsistência pra consumo e produção de artefatos artesanais para demais usos (POMPEU
SOBRINHO, 1937). Na descrição do autor fica clara a existência dessas outras atividades, que não à pecuária, compondo a realidade e dinâmica do sertão, mesmo tendo o
gado por central:
Não havia agricultura, senão raramente em pequenos tratos nas coroas dos
rios, onde alguns agregados se davam ao trabalho de cultivar uma insignificância de milho, feijão, melancia, algodão. Pouco bastava, porque a terra fértil
oferecia rendimento espantoso e escassas eram as bocas para o consumo
dos cereais e legumes. Com o algodão, fiavam-se e teciam-se em toscos
teares fazendas grosseiras e principalmente redes de dormir. O comércio era
insignificante e os artigos da sua predileção tiravam-se do próprio gado. A pele
dos ruminantes domésticos chegou a ser matéria prima de aplicação quase
universal entre os sertanejos do XVIII século. As grandes necessidades de
alimento, satisfazia-as o gado – a carne fresca e seca, o queijo e o leite [...]
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o mais, isto é, a rapadura e a farinha, obtinha-se em troca dos couros das
reses sacrificadas para o consumo e pelas morrinhas (POMPEU SOBRINHO,
1937, p.338).

A realidade do sertão nordestino retratada por Pompeu sobrinho também se realiza
para Santana do Ipanema. Por sua vez, buscamos a compreensão do sertão nordestino
pela chave analítica da produção do território pelos sujeitos subalternos, como um território

camponês. Visto que enquanto categoria da prática, a compreensão da produção territorial
significa a compreensão das relações de poder e processos de resistência que enfatizam
a contribuição histórica dos que viveram ali com seus costumes e produções decorrentes
de seus valores culturais (HAESBAERT, 2014), produzindo uma estrutura de sentimento.
“As estruturas de sentimento podem ser definidas como experiências sociais em solução,
distintas das outras formações semânticas e sociais que foram precipitadas e existem de
forma mais evidente e imediata” (WILLIAMS, 1979, p.136).
Como argumentou Romcy (2018), a organização socioespacial sertaneja, forjada sob o
confronto entre indígenas e colonos, tem uma dinâmica cultural que marca o sertão a partir
da formação histórica desse espaço até os dias atuais. Como pretendemos demonstrar, os
sujeitos subalternos sertanejos produzem uma organização socioespacial singular, com seus
costumes, saberes e modo de vida, uma verdadeira estrutura de sentimento, em que as relações étnicas e familiares ainda permeiam o traço cultural do sertão nordestino no século XXI.
Feiras livres e produção de alimentos
É comum, em diversas cidades do Brasil, a existência de feiras livres, regionalmente
diversificadas, onde podem ser encontrados inúmeros produtos oriundos do campesinato,
tais como alimentos, plantas medicinais, temperos, artesanatos, etc. Nestas feiras ocorrem,
inevitavelmente, o encontro entre a população rural e urbana.
As feiras livres têm sido, historicamente, o ambiente onde o camponês comercializa
o excedente de sua colheita, o que incide em importante fonte de remuneração do seu trabalho. Logo, o espaço da feira tem uma reconhecida territorialidade camponesa, visto que
a territorialidade, além de incorporar uma dimensão mais estritamente política, diz respeito
também às relações econômicas e culturais, pois está “intimamente ligada ao modo como
as pessoas utilizam a terra, como elas próprias se organizam no espaço e como elas dão
significado ao lugar” (HAESBAERT,2007 p.22 ).
Sob a luz dos dados trabalhados pelo ‘Plano territorial de desenvolvimento rural sustentável do Médio Sertão Alagoano’, a partir dos dados do PNAD 2006, vemos uma expressão
de suma importância da agricultura familiar no Brasil. Afirma o relatório: “a agricultura familiar
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é responsável por 75% da mão-de-obra do campo; 70% do feijão, 87% da mandioca e 58%
do leite consumidos no país” ( BRASIL, 2011, p.52).
Adentrando na realidade alagoana, a expressividade e importância do camponês não
é diferente da escala brasileira. Nos estudos sobre a resistência camponesa e quilombola,
Lusa (2014) afirma que é no sertão alagoano que a produção familiar é mais presente, sendo
as propriedades caracterizadas pelos pequenos e médios produtores.
Mesmo havendo ainda a dificuldade de “extrair do campo os recursos necessários
para a subsistência (LUSA, 2014, p.450)”, no médio sertão, há uma diversidade no que se
produz, como apresenta o Plano Territorial (BRASIL, 2011, p. 48): “A identidade territorial
caracterizada, em sua maioria, por uma economia baseada na agricultura de subsistência/
sequeiro (milho, feijão e mandioca) e na bovinocultura leiteira, vem evoluindo para as outras
potencialidades produtivas”.
Santana do Ipanema, o município difusor dos fluxos e expressividade nas trocas comerciais no sertão alagoano, é exemplo do perfil produtivo que abrange o espaço em questão.
Segundo o IBGE, para o ano de 2014 (referentes à lavoura permanente, lavoura temporária e leguminosas e oleaginosas), temos a produção de feijão, mandioca, milho, algodão e
castanha de caju. Segundo os dados do censo agropecuário 2017 do IBGE a maioria dos
estabelecimentos agropecuários se ocupava da produção agrícola de feijão, milho forrageiro,
milho e palma forrageira. Além desses itens, a extração vegetal em Santana do Ipanema
vê-se para o umbu, piaçava e lenha. Esse perfil produtivo nos afirma sobre o passado destas
pessoas que continuam a produzir no campo, respeitando o tempo da natureza, mantendo
traços indígenas como elementos culturais já incrustados inclusive na base alimentar.
No que tange a feira livre de Santana do Ipanema, ao fazer uma análise dos dados
coletados em trabalho de campo, verificamos que esta contempla os agricultores feirantes,
contudo ela é mais abrangente visto agregar outros setores para além de frutas, verduras
e leguminosas. O exercício de diferenciar setores internos à própria feira, a partir dos produtos vendidos, culminou na categorização desta em: Frutas, verduras e legumes; comidas; peixes; roupas; calçados e objetos variados. Essa categorização pode ser observada
no croqui abaixo:
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Croqui: Territorialidade na feira livre de Santana do Ipanema

Contudo, em nossa pesquisa, focamos no setor de frutas, verduras e legumes para
dialogar nesse artigo sobre a problemática dos camponeses e feirantes atravessadores na
feira livre de Santana do Ipanema.
Mesmo no século XXI, e sem uma organização formal que os apoie, os camponeses
marcam sua territorialidade na feira livre de Santana do Ipanema, como podemos ver na tabela 1, representando quase metade da totalidade dos feirantes de frutas, verduras e legumes.
Tabela 1. Característica produtiva dos feirantes de frutas, verduras e legumes, em Santana do Ipanema (2016)
Característica

Nº de feirantes

%

Feirantes que produzem e vendem

33

41

Feirantes que apenas revendem

46

59

Total de feirantes

79

100

Fonte: AGRA, Yoline; SILVA, Wilson. Feita a partir dos dados da pesquisa.
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Esses feirantes de frutas, verduras e legumes advém não só da delimitação rural do
município de Santana do Ipanema, como de outros municípios (como apresentados na tabela
2), mostrando a sua expressividade perante o médio sertão:
Tabela 2. Municípios de origem dos Feirantes de frutas, verduras e legumes (2016)
Município

Quantidade de feirantes

%

Santana do Ipanema

44

55,6

Poço das Trincheiras

22

27,8

Maravilha

2

2,5

Olivença

8

10

Pernambuco

1

1,26

Quebrangulo

1

1,26

Canapí

1

1,26

Total

79

100

Fonte: AGRA, Yoline; SILVA, Wilson. Feita a partir dos dados da pesquisa

Na pesquisa realizada entre 2016/2017 foram constatados 79 feirantes de frutas e verduras nos trabalhos de campo com aplicação de questionário da feira livre de Santana do
Ipanema que põe banca aos sábados (dia da feira principal da cidade). Como observado na
tabela 2, destes, 55,6% são de Santana do Ipanema, 27,8% são de Poço das Trincheiras,
10% de Olivença e 2,5% de Maravilha.
Foi constatado ainda que o tempo de ocupação dessas pessoas como feirantes varia.
Podemos observar dois extremos: ao passo que 22,5% exercem sua atividade de feirante
a mais de 15 anos, 28,75% só o exercem a menos de 1 ano. Em termos qualitativos, a
pesquisa nos proporcionou observar a existência de diferentes produtos agropecuários na
feira, desde aqueles produzidos e comercializados pelos próprios camponeses da região de
influência do município de Santana do Ipanema, que são 41% do total de feirantes, como
observamos na tabela 1, bem como produtos comercializados pelos atravessadores, que
são 59% dos feirantes (Tabela 1), em que os produtos são oriundos de outros espaços de
produção agropecuária, especialmente de Petrolina, como pudemos averiguar em entrevistas.
Beserra (2012) alega que o Sertão nordestino tem sido espaço de uma outra estrutura produtiva, adversa àquela de característica camponesa. São produzidos “cultivo de
produtos de maior valor agregado, tais como a produção de frutas in natura, com destaque
para a uva, a manga, a banana e o melão” (p.12). Esses espaços, que para Elias (2006)
configuram-se como espaço do agronegócio, têm seus produtos comercializados na escala
internacional, nacional e local, inclusive presente nas feiras livres a partir dos feirantes atravessadores. De acordo com a autora, esse perfil de produção:
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[...]uma vez que pouco interage com os poderes locais; praticamente ignora
por completo a legislação ambiental e, em parte, a trabalhista; traz de fora do
país quase todo o pacote tecnológico utilizado na produção, assim como parte
da mão-de-obra especializada; exporta quase toda a produção, e deixa para o
mercado local somente o refugo, que não tem o padrão exigido pelo mercado
externo (ELIAS, 2006, p37).

Nesse sentido, de acordo com a autora, a comercialização de produtos agropecuários
pelos atravessadores, em sua maioria produzidos pelo agronegócio em Petrolina, são considerados refugo, pois não atendem aos critérios de exportação. Por outro lado, a produção
da agricultura camponesa no espaço rural do município de Santana do Ipanema e municípios
vizinhos, apresenta aspectos de resistência perante a inundação de alimentos provenientes do agronegócio na feira da cidade, valorizando os aspectos históricos da cultura local
dos camponeses, com a materialização da criatividade, respeito geracional e dos valores
constituídos pela experiência histórica dos camponeses sertanejos, consubstanciando uma
verdadeira estrutura de sentimento, pela consciência prática daquilo que está sendo vivido, pois “estamos interessados em significados e valores tal como são vividos e sentidos
ativamente, e as relações entre eles e as crenças formais ou sistemáticas são na prática,
variáveis [...]” (WILLIAMS,1979, p. 133).
Em nossas vivências qualitativas no âmbito da feira, conhecemos produtores camponeses do município de Olivença que expressam bem essa vivência prática. Eles comercializavam sua produção familiar orgânica na feira livre de Santana do Ipanema, sempre
destacando o trato cuidadoso e diferenciado na produção de suas frutas e hortaliças, apresentando seus saberes camponeses reiteradamente nos diálogos realizados durante a
comercialização dos produtos.
Vale destacar também o papel da “Articulação do Semiárido brasileiro” – ASA no território do município de Santana do Ipanema e municípios vizinhos, introduzindo o debate
em torno da agroecologia e a produção de alimentos orgânicos, da soberania alimentar,
bem como de sementes crioulas, dentre outros projetos, como o programa de cisternas
e tecnologias sociais para captação e armazenamento de água, como podemos observar
na citação abaixo:
Agricultores e agricultoras que vivem em comunidades rurais dos municípios
de Santana do Ipanema e Ouro Branco participarão do Encontro Territorial de
Avaliação do Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2). O evento acontece
nesta quinta e sexta-feira, 11 e 12 de abril, no auditório do Instituto Federal
de Alagoas em Santana do Ipanema-AL. O grupo conquistou recentemente
tecnologias sociais de captação e armazenamento de água da chuva. Nesse
encontro de avaliação, as famílias trocarão informações para aumentar a produção de alimento, visando a segurança alimentar e nutricional e o fortalecimento
da convivência com o Semiárido.

Agroecologia: métodos e técnicas para uma agricultura sustentável - Volume 4

130

Nesse sentido, é possível falar que os camponeses do município de Santana do Ipanema
e municípios vizinhos materializam todo um respeito geracional dos saberes relativos a agricultura familiar, com seus valores e experiências, constituindo uma verdadeira estrutura de

sentimento, promovendo o processo de resistência cultural perante as tentativas de homogeneização do espaço rural e da feira pelo agronegócio. Nesse sentido, faz-se necessário
descolonizar a leitura sobre o espaço sertanejo brasileiro, em que, a partir da teoria de Said
(2011), podemos levar a cabo a proposta de reapresentar a contribuição cultural dos sujeitos
subalternos no sertão do Brasil, esforçando-nos para dar voz ao que está calado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A feira livre de Santana do Ipanema é expressiva para o médio sertão alagoano, seja
por agregar feirantes de diferentes municípios dessa área, como por dar visibilidade aos
camponeses, possibilitando o exercício da autonomia de produção e comercialização dos
seus produtos. A produção familiar de alimentos apoiada nos princípios de tecnologias
sociais que respeitam a natureza e a qualidade nutricional é característico do camponês.
Este, com sua presença na feira livre de Santana do Ipanema produz uma territorialidade
de resistência, dando visibilidade a seus saberes e cultura, especialmente com a produção
de alimentos orgânicos.
Em nossa pesquisa, conseguimos verificar a presença de camponeses produtores de
frutas e hortaliças que comercializam seus produtos na feira, bem como atravessadores,
que apenas comercializam os produtos adquiridos em outras praças. No tocante aos atravessadores, diagnosticamos que as frutas comercializadas são, em sua maioria, advindas
do município de Petrolina, grande centro produtor de frutas para o agronegócio de exportação. No caso dos produtos advindos de Petrolina, comercializados no mercado local do
semiárido nordestino, como na feira livre de Santana do Ipanema, como pudemos verificar
em pesquisa bibliográfica, se tratam de produtos reconhecidos como refugo que não atendem as exigências do mercado internacional.
Ademais, a produção camponesa no município de Santana do Ipanema e municípios
vizinhos apresenta grande valor simbólico relativo aos saberes históricos e geracionais dos
sujeitos sertanejos camponeses, em que se destaca o cuidado na produção e sua qualidade,
atestado pelos próprios camponeses pesquisados como orgânicos, ou seja, são produzidos
sem o uso de agrotóxicos. Assim, em termos de políticas públicas, acreditamos que é importante a necessidade de zelo pela feira livre por parte do município, visto que essa dinâmica
proporciona o sustento de muitas famílias e o alimento de qualidade para a população local,
bem como por ser um espaço que expressa uma vivência histórica e legado simbólico e
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cultural da prática camponesa no sertão alagoano, que está no gérmen do desenvolvimento
das relações campo-cidade.
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RESUMO

Nesse trabalho fizemos referências ao Semiárido brasileiro considerando informações
desde o Século XVI, época em que pensava-se em uma região sem valor ecossocial.
Desde muito tempo havia generalizações quanto ao convívio do homem na seca, então
surgiram políticas públicas, visando à mitigação dos problemas socioeconômicos gerados
a partir do clima dessa região. Buscando analisar sua eficácia na aplicação e resultados,
estudamos o caso da Comunidade Caroalina em Sertânia, no Sertão Pernambucano,
que se beneficia do Caroá, uma bromélia típica da Caatinga que é beneficiado, gerando
produtos diversos. Suas folhas fornecem fibra para a confecção de barbantes, tecidos,
cestos, esteiras, etc. São comercializados de maneira responsável socioambientalmente.
Caroalina dista 320 km de Recife. Nela é desenvolvido o Projeto “Mulheres na Produção
Artesanal em Caroalina - PE”, que inclui-as na composição da renda familiar e cresce
gradativamente, apoiada por várias entidades, inclusive no âmbito internacional, melhorando o convívio da população em situação adversa, comum no Semiárido. O termo
“combate à seca” não deve mais ser utilizado, pois esta situação está ligada a condições
climáticas. As políticas públicas, melhora a qualidade de vida da população, com a realização de projetos de médio e longo prazo, objetivando o convívio do homem com a seca.

Palavras-chave: uso Sustentável, Semiárido, Mulheres de Caroalina, Seca.
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INTRODUÇÃO
Os relatos referentes às secas no Nordeste do Brasil remonta o século XVI, apresentando características singulares como a flora (pela falta de conhecimento, era considerada
pouco diversa, quase sem utilidade e, em alguns casos, um empecilho ao desenvolvimento
da região), clima, topografia etc. Sendo mais notória a seca de 1877-79, ceifando cerca de
500 mil pessoas e vem a ser estudado como um caso relevante no século XVIII, quando
começou o intenso processo de colonização através da pecuária e o grande aumento populacional no litoral sendo necessária agora uma interiorização do território (DAVID, 2003).
O Semiárido trazia consigo implicações que possibilitou sua “generalização” como uma
área em que as pessoas passam fome, não há água e onde tudo se perdia no período da
seca “escaldante”. Tais fatos foram largamente estudados pelos historiadores, geógrafos e
profissionais afins, “a seca tornou-se vilã do drama nordestino, a principal imagem de uma
terra estorricada, amaldiçoada, esquecida de Deus” (CASTRO, 1967, p. 168).
Com o surgimento das políticas (século XVIII) assistências foi possível o desbravar
de vários projetos, entre eles podemos citar alguns dos mais conhecidos: o Programa um
milhão de cisternas e o uso sustentável da caatinga e do cerrado como propulsor de desenvolvimento social.
Neste último se insere nossa pesquisa com o intuito de mostrar que o manejo adequado
da caatinga é possível e ele pode transformar a realidade dos moradores assegurando o
desenvolvimento tanto no âmbito econômico, quanto no social e cultural de municípios que
compreendem o polígono das Secas.

MATERIAIS E MÉTODOS
A Caatinga representa o principal bioma nordestino, sendo identificado a partir do domínio de climas semiáridos, numa área equivalente a 6,83% do território nacional e ocupando
grande parte dos Estados nordestinos e do norte de Minas Gerais.
Os planos de convivência e mitigação dos efeitos da seca trazem consigo um novo
olhar sobre práticas já outrora utilizadas hoje se faz necessário um manejo, o mesmo sendo
entendido como o conjunto de intervenções efetuadas em uma área, visando à obtenção
continuada de produtos e serviços de um determinado bioma, mantendo sua capacidade
produtiva e a diversidade biológica conservada. Na produção da Associação estudada, o
Caroá utilizado é retirado e seu uso é planejado, tendo em vista sua quase extinção pela
exploração exacerbada em tempos anteriores.
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Objetivando analisar as políticas públicas destinadas ao convívio com o semiárido se
fez uma analogia de como a Associação das Mulheres de Caroalina, através do “Projeto
Mulheres na Produção Artesanal” melhorou a qualidade de vida das integrantes, sejam elas
do projeto ou do município, foi ponto fundamental do trabalho desenvolvido.
O processo de produção sustentável: a relação caatinga e a associação das mulheres
Na década de 1950, com o aprofundamento da crise socioeconômica e política na região, as forças sociais do Nordeste passaram a exigir do Governo Federal um maior empenho
que viesse a igualar o crescimento da região ao do sul do País. Em 1958 Celso Furtado,
em nome do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), relatou a
ineficiência das práticas governamentais no combate à seca (FURTADO, 1959; BRASIL,
1959). Vários anos seguintes foram marcados por avanços no que diz respeito à proposta
para o combate à seca (a criação da SUDENE, pólos de desenvolvimento etc.), no entanto
o olhar deveria ser revertido não ao combate por ser uma causa natural da região, mas sim
a uma convivência, possibilitando o bem socioeconômico das regiões atingidas.
Nesta percepção, baseado na Conferência de Estocolmo (1972) e o Simpósio de
Cocoyok (1974), que são marcos na inserção do debate sobre as relações entre meio ambiente e desenvolvimento, e a partir deste ponto sendo formuladas estratégias para harmonizar as necessidades básicas da humanidade com as capacidades limitadas dos recursos
naturais, servindo assim como as bases do eco-desenvolvimento.
Iniciada em 2004, a Associação das Mulheres de Caroalina contava com apenas 12
associadas apoiadas pela Associação Plantas do Nordeste – APNE, atualmente já conta
aproximadamente com 300 associadas. O objetivo da associação foi à busca por alternativas
para obtenção de renda com seu produto o caroá (Neoglaziovia variegata), planta nativa
do semiárido com grande importância econômica e histórica tanto para a comunidade local
quanto para a região. O projeto buscou um resgate cultural e ao mesmo tempo a redução
de ações predatórias sobre a sua exploração. Melhorias no manejo e o aperfeiçoamento
da tecnologia de colheita do caroá foram os objetivos do projeto, procurando melhorar a
produção e a resistência da fibra, sendo modificado também o uso do Caroá que, antes só
era vendida a fibra. Agora há produção de polpa, papel, barbantes, linhas de pesca, tecidos,
cestos, esteiras e chapéus e biojóias. Os fitoterápicos, presentes no conhecimento tradicional
da comunidade, também ficaram incorporados à lista de produtos.
Área em destaque na pesquisa
A comunidade Caroalina, está localizada no município de Sertânia, 4º Distrito do Rio
da Barra, na microbacia do Rio Moxotó a 320 km da capital do Estado de Pernambuco.
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Assim como localizada na Figura 1, percebe-se que a comunidade está inserida no polígono
das secas (área susceptível a processo de desertificação apresentando espaços já com o
fenômeno em estagio avançado) que abrange oito dos noves Estados do Nordeste além do
norte de Minas Gerais, na Região Sudeste (Ministério da Integração Nacional - MI, 2005).
Figura 1. Localização do município de Sertânia e abrangência do Semiárido.

Fonte: MI, 2005.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto “Mulheres na Produção Artesanal em Caroalina – PE” permite a inclusão da
mulher na composição da renda familiar e na redução da degradação ambiental e resgate
cultural, sendo efetivado pela promoção e disseminação do conhecimento adquirido para
demais comunidades próximas à Caroalina.
A ampliação foi notória, iniciada com 12, hoje conta 300 associadas, evidenciado nos
aumento de órgãos patrocinadores tais como: GTZ, DED, Fundação Konrad Adenauer,
ISPN, MDA, PDHC, MI e CODEVASF apresentando um repasse da superintendência de
Recursos de Conversão da Divida Americana - TFCA-FUNBIO de 495.140,00. As ações
não se restringiram a melhoria apenas das famílias das artesãs mais a todos no município,
pois, paralelamente ao desenvolvimento dos produtos, há uma intervenção na formação
de novos artesãos, educação ambiental e melhoria na infraestrutura de locais comunitários do município.
Cada família dedica cerca de 75 dias/ano na produção artesanal, manutenção de
hortas e plantas medicinais. Devendo salientar que tais atividades do projeto são mais
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frequentemente realizadas no período seco quando não há alternativas de rendas agrícolas
na região (milho e feijão, criação de animais), traduzindo valores, cada mês trabalhado insere na sua renda familiar cerca de R$ 300,00, o que representa um valor significativo para
famílias carentes de recursos financeiros, além de sofrer com os problemas causados pela
seca (CRUZ et. all, 2009).

CONCLUSÕES
Os estudos recentes apresentam a consolidação e a evolução dos programas de combate e mitigação no polígono das secas, sendo hoje a melhor saída para os moradores da área.
O presente trabalho se propôs a rever as práticas iniciadas no século XIX e sua evolução direcionada a melhoria da qualidade de vida dos sertanejos de modo a unir os projetos
inovadores do governo que busca um convívio harmônico com o meio.
A partir dessa concepção foi concluído que as propostas aplicadas pelo governo têm
(ou deveria ter) uma visão de integração sociedade (em seus múltiplos âmbitos) e meio ambiente onde sua aplicação conotou não só no aumento da renda familiar, resgate cultural,
mais também uma conservação das áreas de caatinga presentes na comunidade e o mais
importante à mudança de hábito dos moradores do município que viram o bioma não mais
como um gerador de recursos infinitos, e sim uma parte do todo que poderia ser degradada
sendo visto agora como um organismo vivo dinâmico e complexo que depende de relações
harmônicas para sobreviver.
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RESUMO

A alelopatia pode ser compreendida como qualquer processo envolvendo metabólitos
secundários que influenciam o crescimento e o desenvolvimento de plantas em sistemas biológicos e agrícolas. Os óleos essenciais, produtos do metabolismo secundário
vegetal, são misturas complexas de substâncias voláteis que vêm sendo testadas a fim
de oferecer novas oportunidades para o controle agroecológico de plantas espontâneas.
Desse modo, o objetivo do presente estudo foi testar a atividade fitotóxica dos óleos essenciais de capim-limão (Cymbopogon citratus Stapf), citronela (Cymbopogon winteria-

nus Jowitt) e lavanda (Lavandula angustifolia Mill.) sobre a germinação e o crescimento
inicial da alface (Lactuca sativa L.), uma planta cultivada, e do capim-annoni (Eragrostis

plana Ness), uma planta espontânea. Os parâmetros avaliados foram: porcentagem de
germinação, índice de velocidade de germinação, tempo médio de germinação, comprimento da parte aérea e comprimento da raiz. Também foi realizado o cálculo do Índice
de Resposta. Os três óleos essenciais testados apresentaram efeito fitotóxico sobre a
germinação e o crescimento de ambas as espécies receptoras utilizadas nos experimentos. Os efeitos inibitórios mais pronunciados foram verificados sobre o crescimento
das plântulas. Os dados sugerem que estes óleos essenciais podem ser considerados
potenciais herbicidas naturais no processo de germinação do capim-annoni tendo em
vista que, em baixas concentrações, influenciam negativamente a germinação da espécie
espontânea, com pouco efeito sobre a espécie cultivada.

Palavras-chave: Crescimento, Fitotoxidez, Germinação, Voláteis.
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INTRODUÇÃO
O termo alelopatia foi definido por Molisch em 1937 como sendo uma ciência relacionada às interações bioquímicas inibitórias e estimulatórias entre duas espécies vegetais
(ALLELOPATHY JOURNAL, s/d). Com o avanço desta área de estudo, outras definições foram sugeridas, como a de Rice (1984), que conceitua a alelopatia como sendo qualquer efeito
direto ou indireto, danoso ou benéfico, que uma planta exerce sobre outra pela produção de
metabólitos secundários. A Sociedade Internacional de Alelopatia, em 1996, ampliou esse
conceito e o definiu como qualquer processo envolvendo metabólitos secundários produzidos
por plantas, microrganismos, vírus e fungos que influenciam o crescimento e o desenvolvimento de plantas em sistemas biológicos e agrícolas (ALLELOPATHY JOURNAL, s/d).
O conceito de metabólito secundário foi criado por Kossel em 1891 (apud BOURGAUD

et al., 2001), diferenciando-os dos metabólitos primários. Eles são comumente classificados
de acordo com sua rota biossintética, sendo denominados compostos fenólicos, terpenoides
e alcaloides. Os produtos do metabolismo secundário, embora não sejam necessariamente
essenciais para o organismo produtor, garantem vantagens para a sobrevivência e perpetuação da espécie em seu ecossistema (SANTOS, 2007). Tais substâncias podem ser
liberadas no ambiente na fase aquosa no solo ou substrato pela lixiviação das partes aéreas
das plantas, pela decomposição da serrapilheira acumulada no solo, ou pela exsudação de
raízes, e também na fase gasosa, como voláteis que se dispersam na atmosfera que cerca
as plantas terrestres (WEIR et al., 2004).
Reese (1979 apud LOVETT et al., 1989) utilizou o termo aleloquímico para descrever
as substâncias químicas não nutricionais produzidas por um organismo que afetam o crescimento, o comportamento ou a biologia populacional de outras espécies. Estudos envolvendo
os efeitos inibitórios dos aleloquímicos sobre espécies vegetais geralmente avaliam o efeito
de produtos naturais no desenvolvimento inicial de plantas em bioensaios de laboratório.
Nesses trabalhos, é frequente que o efeito observado seja denominado como sendo alelopático. Entretanto, experimentos em laboratório demonstram o efeito fitotóxico das substâncias
testadas, e não o efeito alelopático. De acordo com Scognamiglio e colaboradores (2013), a
alelopatia é um fenômeno muito complexo, com várias nuances e uma rede de interconexões
com processos ecológicos e fisiológicos.
A determinação da fitotoxidez pode ser considerada o primeiro passo na identificação de aleloquímicos, mas não é suficiente para indicar que uma interação alelopática foi
determinada. Desse modo, dá-se preferência à utilização dos termos ‘efeito fitotóxico’ para
caracterizar a atividade dos extratos vegetais testados nos bioensaios e ‘potencial alelopático’
para referir-se ao possível efeito que essas substâncias produzidas por uma planta poderão
apresentar sobre outras, quando no ambiente.
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Nos estudos de fitotoxidez, os aleloquímicos produzidos por uma espécie vegetal,
também chamada doadora, são testados sobre o desenvolvimento de outra, que sofre os
efeitos, denominada receptora (SILVA, 2018) ou alvo. A atividade fitotóxica das substâncias
é inicialmente verificada testando a sua influência sobre os processos de germinação de
sementes e crescimento de plântulas. Os efeitos são comumente avaliados sobre a germinabilidade e a viabilidade das sementes, a morfologia e o comprimento da parte aérea e da
raiz (GNIAZDOWSKA; BOGATEK, 2005).
Dentre as diferentes categorias de produtos naturais oriundos do metabolismo secundário vegetal, tem-se os óleos essenciais, que são misturas complexas de fenilpropanoides
e terpenos cuja principal característica é a volatilidade (AHARONI et al., 2005), produzidos
por diferentes partes das plantas tais como folhas, flores, frutos, raízes, cascas, sementes
(SIMÕES; SPITZER, 2007). Os óleos essenciais são utilizados em uma infinidade de produtos comerciais como flavorizantes e conservantes de alimentos e bebidas, ingredientes
de perfumes, cosméticos, produtos de limpeza e produtos de higiene pessoal (ADORJAN;
BUCHBAUER, 2010), bem como para fins terapêuticos e na aromaterapia.
A alelopatia vem ganhando atenção de cientistas interessados em melhorar a produtividade das culturas tendo como enfoque a proteção do ambiente através da utilização
de métodos de controle de plantas daninhas, pragas e doenças baseados na química de
produtos naturais. Segundo Oliveira e colaboradores (2016), embora o número de produtos
comerciais que exploram extratos vegetais e óleos essenciais em uma perspectiva agroecológica no controle biológico e no manejo integrado seja ainda pequeno, muitas confirmações experimentais atestam o seu potencial no controle de pragas e doenças. Em relação
ao uso de óleos essenciais, Maldaner (2016) apresenta que, dentre os principais benefícios
do uso dessas misturas, diferentemente dos agrotóxicos e defensivos agrícolas, está a sua
ação e degradação rápidas, sua toxicidade baixa a moderada para mamíferos, sua maior
seletividade, sua baixa fitotoxidade, além de ser um produto oriundo de recursos renováveis.
Assim, o uso de bioherbicidas (herbicidas naturais) para o manejo de plantas espontâneas
apresenta relevância na área da agroecologia.

OBJETIVO
O objetivo do presente estudo foi testar a atividade fitotóxica de diferentes óleos essenciais sobre os processos de germinação e de crescimento da alface (Lactuca sativa L.) e do
capim-annoni (Eragrostis plana Ness). Considerando que produtos naturais, dentre eles os
óleos essenciais, vêm sendo testados a fim de serem utilizados no manejo agroecológico
de plantas espontâneas, busca-se identificar, dentre os óleos essenciais testados, aqueles
que possam apresentar potencial atividade herbicida.
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MÉTODOS
Espécies doadoras e receptoras
As espécies doadoras utilizadas neste estudo estão citadas na tabela 1. Os óleos essenciais foram adquiridos de fornecedores comerciais.
Tabela 1. Espécies doadoras utilizadas para a avaliação do potencial alelopático dos seus óleos essenciais.
Nome científico

Nome popular

Família

Cymbopogon citratus Stapf

capim-limão

Poaceae

Cymbopogon winterianus Jowitt

citronela

Poaceae

Lavandula angustifolia Mill.

lavanda

Lamiaceae

A alface (Lactuca sativa) e o capim-annoni (Eragrostis plana) foram utilizados como
espécies receptoras. A alface, originária do leste do Mediterrâneo, é uma hortícola anual ou
bienal utilizada na alimentação humana desde cerca de 500 a.C. Esta planta é comumente
utilizada em estudos de potencial alelopático devido ao fato dela requerer um pequeno período tanto para a sua germinação (24 a 48 horas) quanto para o seu crescimento (FERREIRA,
2004), sendo considerada uma espécie receptora modelo (MACÍAS et al., 2000). Já o capim-annoni foi utilizado neste estudo por tratar-se de uma espécie exótica, considerada
daninha devido ao seu comportamento agressivo de infestação e supressão de pastagens
(DALBOSCO, 2013). O capim-annoni causa redução na diversidade e riqueza de espécies
vegetais em campos nativos (GUIDO et al., 2017) e tem uma baixa qualidade nutricional como
forrageira. Além disso, a espécie é invasora em cultivos agrícolas, tais como arroz e cacau.
Germinação
Para os ensaios de germinação, 30 diásporos de cada espécie receptora foram distribuídos em placas de Petri sobre papel filtro contendo 3 mL de água destilada. Diferentes
quantidades de óleo essencial (1µL, 5µL, 10µL e 20µL) foram pipetadas em algodão fixado
com fita dupla face na parte superior da placa, em 4 repetições por tratamento. Essa metodologia tem por objetivo evitar o contato direto dos óleos essenciais com o material vegetal,
criando uma atmosfera saturada pelos voláteis. Água destilada foi utilizada como tratamento controle. As placas foram fechadas e seladas com filme plástico para evitar perdas dos
componentes do óleo essencial por meio da volatilização. Após ocorrer a protrusão da raiz
primária (24h para a alface e 72h para o capim-annoni), foi feita a contagem do número
de diásporos germinados a cada 24h durante quatro e cinco dias, respectivamente, para
a alface e para o capim-annoni. Ao final do experimento, foram calculados a porcentagem
de germinação (%G), o índice de velocidade de germinação (IVG), conforme descrito por
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Borghetti e Ferreira (2004), e o tempo médio de germinação (TMG), segundo Labouriau
e Osborn (1984).
O Índice de Resposta (IR), proposto por Williamson e Richardson (1988), foi calculado
de acordo com a fórmula: IR = 1 - C/T (quando T > C) ou IR= T/C - 1 (quando T < C), onde C =
grupo controle e T = índice de velocidade de germinação do tratamento. No presente estudo,
optou-se por manter a nomenclatura original e não a nomenclatura adaptada adotada por
alguns autores (índice alelopático) pelas questões conceituais já apresentadas.
Crescimento
Nos experimentos de crescimento, 20 diásporos foram utilizados seguindo o método já
descrito anteriormente para o experimento de germinação. Após a protrusão da raiz primária
(24h para alface e 72h para o capim-annoni), as plântulas foram expostas aos diferentes óleos
essenciais nas mesmas quantidades anteriormente citadas. Essa metodologia é importante a
fim de avaliar o efeito dos voláteis apenas sobre o processo de crescimento, evitando somar
o efeito sobre o crescimento inicial ao da germinação. Após o tempo de exposição (3 dias
para a alface e 4 dias para o capim-annoni), foi realizada a medida do comprimento da parte
aérea (CPA) e do comprimento da raiz (CR) de 10 plântulas de cada placa.
Análise estatística
Para todos os experimentos, as variáveis avaliadas para cada espécie receptora (porcentagem de germinação, IVG, TMG, CPA e CR) foram comparados entre grupos por análise
de variância com permutação (PERMANOVA). A PERMANOVA não é baseada em pressupostos de normalidade e homogeneidade de variâncias (ANDERSON, 2001). Quando
a PERMANOVA indicou diferença estatística entre grupos, a análise de contrastes foi feita para comparação entre pares (PILLAR; ORLÓCI, 1996). As análises foram feitas com
10.000 iterações bootstrap, utilizando distância euclidiana como medida de semelhança e
consideraram um nível de significância de p ≤ 0,05. As análises foram feitas no programa
Multiv (PILLAR, 2009).

RESULTADOS
O óleo essencial de capim-limão interferiu negativamente no processo de germinação da alface a partir da quantidade de 5 µL, sendo este efeito dose-dependente sobre a
porcentagem de germinação (Tabela 2). Na maior quantidade testada (20 µL), comparado
com o controle, os voláteis do capim-limão inibiram em 92% a porcentagem de germinação.
Efeito significativo foi observado também sobre o IVG da alface, sendo que 20 µL do óleo
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essencial reduziram em 90% este parâmetro, comparado com o controle. Efeito semelhante
foi observado quando o óleo essencial de citronela foi utilizado. O efeito dose-dependente
foi observado tanto sobre a porcentagem de germinação quanto sobre o IVG da alface.
Novamente, na quantidade de 20 µL, observou-se que o óleo de citronela causou uma redução de 89% e 92% na porcentagem de germinação e no IVG da alface, respectivamente,
quando comparado com o controle.
Comparativamente aos outros óleos essenciais testados, o óleo de lavanda interferiu de
maneira menos expressiva no processo de germinação da alface (Tabela 2). Os tratamentos
inibiram, quando comparados com o controle, em torno de 15% e 20% a porcentagem de
germinação e o IVG, respectivamente, não havendo diferença estatística nos resultados
entre as diferentes quantidades aplicadas. Não foi verificada diferença estatística no TMG
em nenhum dos experimentos com alface nos quais foi possível calcular este parâmetro.
Nos experimentos de crescimento da alface (Tabela 2), apenas no tratamento no qual
foi aplicado 1 µL de óleo essencial de capim-limão foi possível realizar a medida do CPA da
alface. Nos demais tratamentos, o óleo essencial inibiu completamente o crescimento da
parte aérea das plântulas de alface. Efeito semelhante, novamente, foi observado quando
o óleo essencial de citronela foi utilizado. Nos tratamentos contendo 1 µL e 5 µL, a redução do CPA da alface foi em torno de 95%. Já nos tratamentos contendo 10 µL e 20 µL, o
crescimento da parte aérea foi completamente suspenso. Em relação ao óleo de lavanda,
diferentemente do que foi observado para a germinação, os voláteis inibiram em 82% o
CPA da alface nos tratamentos contendo 1 µL e 5 µL. A aplicação de 10 µL e 20 µL do óleo
essencial de lavanda inibiu em 100% o crescimento da parte aérea da alface.
Os voláteis também inibiram significativamente o alongamento da raiz da alface (Tabela
2). A partir do tratamento com 5 µL de óleo essencial de capim-limão, observou-se uma redução igual ou superior a 85% no CR da alface, comparado com o controle. Efeito semelhante
foi observado com a aplicação do óleo essencial de citronela desde a menor quantidade
utilizada (1 µL). Por sua vez, o óleo essencial de lavanda permitiu um pequeno crescimento
da raiz primária da alface, porém, sendo estas significativamente menores que as raízes do
tratamento controle.
Em relação ao capim-annoni (Tabela 3), os óleos essenciais de capim-limão e citronela
foram extremamente fitotóxicos tanto para a germinação quanto para o crescimento desta
espécie receptora. Comparado com o controle, o óleo essencial de capim-limão inibiu em
95% e 97% a porcentagem de germinação e o IVG do capim-annoni, respectivamente, na
menor quantidade de óleo essencial aplicada (1 µL), não havendo diferença estatística entre
os tratamentos. O óleo essencial de citronela também apresentou efeito tóxico na germinação
do capim-annoni, sendo que, a partir de 5 µL, houve a inibição de 98% até 100%, tanto da
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porcentagem de germinação quanto do IVG, comparado com o controle. Nos experimentos
com o óleo essencial de lavanda, houve uma redução de 28% na porcentagem de germinação
do capim-annoni no intervalo de 1 µL a 10 µL, sendo que a aplicação de 20 µL resultou em
uma redução de 78% neste parâmetro, comparado com o controle. Quando o IVG foi avaliado, apesar de não haver diferença estatística nos cálculos de porcentagem de germinação
entre os tratamentos de 1 µL a10 µL, foi possível verificar o efeito dose-dependente sobre a
fisiologia da germinação, uma vez que o IVG foi reduzido em 31% no tratamento com 1 µL,
49% nos tratamentos com 5 µL e 10 µL e 86% no tratamento com 20 µL.
Tabela 2. Efeito fitotóxico de diferentes óleos essenciais sobre a germinação e o crescimento inicial da alface (Lactuca
sativa). Os valores apresentados representam a média ± desvio padrão.
Tratamento

G (%)

IVG

TMG (dias)

CPA (cm)

CR (cm)

Cymbopogon citratus (capim-limão)
Controle

70,83 ± 5,69 a

16,56 ± 0,94 a

1,52 ± 0,15 a

1,00 ± 0,23 a

2,09 ± 0,45 a

1 µL

65,00 ± 5,77 a

15,23 ± 3,50ab

1,48 ± 0,22 a

0,33 ± 0,47ab

1,16 ± 1,10ab

5 µL

35,00 ± 13,47

7,00 ± 3,24

1,70 ± 0,20

0,00 ± 0,00

b

0,33 ± 0,06 b

10 µL

15,00 ± 6,38bc

3,00 ± 2,04 b

1,74 ± 0,34 a

0,00 ± 0,00 b

0,32 ± 0,05bc

20 µL

5,83 ± 7,89

1,63 ± 2,14

-

0,00 ± 0,00

b

0,28 ± 0,02 c

b

c

b

b

a

Cymbopogon winterianus (citronela)
Controle

70,00 ± 23,88 a

17,60 ± 9,79 a

1,57 ± 0,57 a

1,20 ± 0,08 a

3,02 ± 0,40 a

1 µL

45,83 ± 20,79ab

7,90 ± 3,71ab

1,96 ± 0,06 a

0,07 ± 0,11 b

0,43 ± 0,10 b

5 µL

26,67 ± 4,71

4,71 ± 0,44

2,01 ± 0,28

0,03 ± 0,06

b

0,31 ± 0,10 b

10 µL

17,50 ± 8,77bc

3,25 ± 1,27bc

1,83 ± 0,15 a

0,00 ± 0,00 b

0,30 ± 0,03 b

20 µL

7,50 ± 4,19

1,42 ± 0,80

1,81 ± 0,55

0,00 ± 0,00

b

0,30 ± 0,04 b

b

c

b

c

a

a

Lavandula angustifolia (lavanda)
Controle

100,00 ± 0,0 a

29,52 ± 0,58 a

1,05 ± 0,06 a

0,94 ± 0,11 a

1,53 ± 0,17 a

1 µL

95,83 ± 3,19

27,08 ± 0,46

1,19 ± 0,07

0,17 ± 0,12

b

0,97 ± 0,37 b

5 µL

85,00 ± 10,36 b

22,98 ± 3,03 b

1,26 ± 0,07 a

0,17 ± 0,16 b

0,87 ± 0,45ab

10 µL

90,83 ± 5,69

24,58 ± 2,78

1,28 ± 0,15

0,00 ± 0,00

b

0,62 ± 0,13 b

20 µL

86,67 ± 9,03ab

0,00 ± 0,00 b

0,37 ± 0,06 b

ab

b

b

b

23,81 ± 3,64 b

a

a

1,25 ± 0,18 a

Médias seguidas pela mesma letra, dentro de cada parâmetro analisado para cada óleo essencial, não apresentam diferença estatística
(PERMANOVA, p ≤ 0,05).

Diferentemente do que foi observado nos experimentos com alface, observou-se um
atraso em um dia no TMG do capim-annoni quando aplicado 1 µL do óleo essencial de
citronela (Tabela 3), não sendo possível calcular este parâmetro para as demais quantidades utilizadas pois não houve germinação em algumas das repetições destes tratamentos,
impedindo o cálculo da média. Considerando que os efeitos tóxicos do óleo essencial de
lavanda foram menos expressivos, também foi possível calcular o TMG, sendo observado,
comparado com o controle, um atraso de um a dois dias quando aplicados 10 µL e 20 µL,
respectivamente.
Quanto aos experimentos de crescimento, os óleos essenciais de capim-limão e citronela revelaram-se bloqueadores do crescimento tanto da parte aérea quanto da raiz
primária do capim-annoni (Tabela 3). Já o efeito fitotóxico resultante da aplicação do óleo
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essencial de lavanda sobre o CPA e o CR foi dose-dependente. Comparado com o controle,
a quantidade de 1 µL reduziu em 24% o CPA, enquanto que 10 µL e 20 µL reduziram este
mesmo parâmetro em 85% e 100%, respectivamente. Por sua vez, 5 µL, 10 µL e 20 µL inibiram, respectivamente, em 60%, 78% e 100% o CR do capim-annoni quando comparado
ao grupo controle.
Tabela 3. Efeito fitotóxico de diferentes óleos essenciais sobre a germinação e o crescimento inicial do capim-annoni
(Eragrostis plana). Os valores apresentados representam a média ± desvio padrão.
Tratamento

G (%)

IVG

TMG (dias)

CPA (cm)

CR (cm)

Cymbopogon citratus (capim-limão)
Controle

90,83 ± 8,33 a

8,45 ± 0,90 a

3,30 ± 0,20 a

0,70 ± 0,03 a

0,98 ± 0,12 a

1 µL

4,17 ± 1,67 b

0,26 ± 0,12 b

5,38 ± 1,70 a

0,00 ± 0,00 b

0,00 ± 0,00 b

5 µL

2,50 ± 3,19

0,18 ± 0,23

b

-

0,00 ± 0,00

b

0,00 ± 0,00 b

10 µL

0,83 ± 1,67 b

0,08 ± 0,17 b

-

0,00 ± 0,00 b

0,00 ± 0,00 b

20 µL

0,83 ± 1,67

0,04 ± 0,08

-

0,00 ± 0,00

b

0,00 ± 0,00 b

b

b

b

Cymbopogon winterianus (citronela)
Controle

93,33 ± 2,72 a

8,91 ± 0,25 a

3,21 ± 0,09 a

1,58 ± 012 a

1,72 ± 0,17 a

1 µL

21,67 ± 12,62 b

1,42 ± 0,64 b

4,65 ± 0,55 b

0,00 ± 0,00 b

0,00 ± 0,00 b

5 µL

0,0 ± 0,0

0,00 ± 0,00

c

-

0,00 ± 0,00

b

0,00 ± 0,00 b

10 µL

0,83 ± 1,67 c

0,08 ± 0,17 c

-

0,00 ± 0,00 b

0,00 ± 0,00 b

20 µL

1,67 ± 3,33

0,15 ± 0,29

-

0,00 ± 0,00

b

0,00 ± 0,00 b

c

c

c

Lavandula angustifolia (lavanda)
Controle

97,50 ± 3,19 a

9,26 ± 0,33 a

3,20 ± 0,10 a

0,98 ± 0,03 a

1,35 ± 0,14 a

1 µL

71,67 ± 18,56

6,37 ± 1,57

3,51 ± 0,07

0,74 ± 0,13

b

1,10 ± 0,18ab

5 µL

72,50 ± 4,19 b

5,17 ± 0,42 c

4,37 ± 0,19 c

0,48 ± 0,31bc

0,54 ± 0,28bc

10 µL

70,00 ± 7,20

4,68 ± 0,53

4,67 ± 0,24

0,14 ± 0,07

c

0,30 ± 0,06 c

20 µL

21,67 ± 4,30 c

0,00 ± 0,00 d

0,00 ± 0,00 d

b

b

b

c

1,28 ± 0,26 d

b

c

5,12 ± 0,14 d

Médias seguidas pela mesma letra, dentro de cada parâmetro analisado para cada óleo essencial, não apresentam diferença estatística
(PERMANOVA, p ≤ 0,05).

Os resultados obtidos a partir do cálculo do Índice de Resposta indicam que os óleos
essenciais de capim-limão (Figura 1), citronela (Figura 2) e lavanda (Figura 3) apresentam
atividade fitotóxica superior na espécie receptora capim-annoni.

DISCUSSÃO
Os três óleos essenciais testados apresentaram efeito fitotóxico sobre os processos
de germinação e crescimento inicial de ambas as espécies receptoras utilizadas nos experimentos. Os efeitos inibitórios mais pronunciados foram verificados sobre o comprimento das plântulas.
Os óleos essenciais são misturas complexas, cuja composição química pode variar
de acordo com vários fatores tais como clima, solo, incidência solar, entre outros. Apesar
destas diferenças, estudos demonstram que os óleos essenciais extraídos do capim-limão, independente da área de cultivo, costumam apresentar o citral como composto
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majoritário. Já a citronela apresenta, entre os seus compostos majoritários, o citronelal e
o citronelol (GANJEWALA, 2009). Por sua vez, a literatura aponta que o linalol e o acetato de linalila costumam ser os compostos majoritários do óleo essencial de lavanda
(ALMEIDA et al., 2010).
Figura 1. Influência do óleo essencial de Cymbopogon citratus (capim-limão) no Índice de Resposta em diásporos de
alface (Lactuca sativa) e capim-annoni (Eragrostis plana).

Figura 2. Influência do óleo essencial de Cymbopogon winterianus (citronela) no Índice de Resposta em diásporos de
alface (Lactuca sativa) e capim-annoni (Eragrostis plana).
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Figura 3. Influência do óleo essencial de Lavandula angustifolia (lavanda ) no Índice de Resposta em diásporos de alface
(Lactuca sativa) e capim-annoni (Eragrostis plana).

Ao se realizar o estudo da atividade fitotóxica de produtos naturais, é relevante que
os potenciais herbicidas naturais apresentem caráter seletivo, interferindo na fisiologia das
plantas espontâneas sem prejudicar as plantas cultivadas, de interesse econômico. Em relação aos voláteis testados no presente estudo, eles já foram testados anteriormente em
outras espécies receptoras.
Estudos demonstram que os óleos essenciais testados podem inibir o desenvolvimento
de plantas ao interferir em diferentes processos fisiológicos, bioquímicos e celulares. O óleo
essencial de capim-limão inibiu a germinação e o crescimento de Echinochloa crus-gal-

li L. (capim-arroz), afetando a atividade da α-amilase das sementes (POONPAIBOONPIPAT
et al., 2013). O óleo essencial também diminuiu o teor de clorofila a, clorofila b, bem como
o teor de carotenoides, além de causar a perda de integridade da membrana da espécie
receptora. Segundo Fagodia e colaboradores (2017), o citral inibiu a germinação e o crescimento de Avena fatua L. (aveia-brava), E. crus-galli e Phalaris minor Retz (talaceiro). Com o
objetivo de investigar o modo de ação celular do citral, Chaimovitsh e colaboradores (2010)
verificaram que este monoterpeno interfere nos microtúbulos de Arabidopsis thaliana (L.)
Heynh. O citral inibiu a polimerização e promoveu a despolimerização de microtúbulos, in

vitro. O ciclo celular das células meristemáticas da raiz da cebola (Allium cepa L.) também foi
alterado pelo citral, sendo verificada a redução no índice mitótico e o aumento de alterações
cromossômicas (FAGODIA et al., 2017). Também foi verificado que o citral interfere no conteúdo de auxina bem como na divisão celular das raízes de A. thaliana (GRAÑA et al., 2013).
Singh e colaboradores (2006) verificaram que o citronelal interfere negativamente na
emergência e no crescimento inicial de plântulas de Ageratum conyzoides L. (mentrasto),
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Chenopodium album L. (fedegosa), Parthenium hysterophorus L. (losna branca), Malvastrum
coromandelianum (L.), Garcke (malvastro), Cassia occidentalis L. (fedegoso) e P. minor. Ao avaliar o efeito do citronelal sobre a atividade mitótica do meristema radicular de
cebola, os pesquisadores sugerem que os efeitos observados sobre as espécies espontâneas
podem ser resultado da interferência do citronelal no meristema destas plantas, impedindo o
seu crescimento. Quanto ao citronelol, Vaid (2015) reportou que este monoterpeno suprimiu
a germinação e o crescimento inicial de Amaranthus viridis L. (caruru), afetando também o
conteúdo de clorofila e a respiração celular nas folhas da espécie receptora.
Almeida e colaboradores (2010) verificaram que o óleo essencial de lavanda apresenta
efeito fitotóxico na germinação e no crescimento de Lepidium sativum L. (agrião-do-seco),

Raphanus sativus L. (rabanete) e alface. O rabanete teve sua germinação afetada a partir
da concentração de 0,125 µg/mL, enquanto que o agrião-do-seco foi afetado apenas na
concentração de 2,5 µg/mL. Quanto ao comprimento da raiz, este parâmetro foi inibido no
rabanete a partir da concentração de 0,625 µg/mL, enquanto que o agrião-do-seco teve o
comprimento da raiz inibido a partir da concentração de 0,25 µg/mL.
Com base no conhecimento científico acerca do tema, é possível afirmar que os resultados apresentados no presente estudo corroboram a potencialidade de uso dos óleos
essenciais de capim-limão, citronela e lavanda no manejo agroecológico de espécies espontâneas. Estes óleos essenciais podem ser considerados potenciais herbicidas naturais
no processo de germinação do capim-annoni tendo em vista que, nas menores quantidades
testadas, influenciam negativamente a germinação da espécie espontânea, com pouco efeito
sobre a espécie cultivada. Já em relação ao crescimento, os três óleos essenciais testados
podem ser considerados potenciais herbicidas de amplo espectro por afetarem tanto o capim-annoni quanto a alface.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados apresentados no presente estudo são resultados obtidos em experimentos
conduzidos em laboratório. Para a utilização dos óleos essenciais em experimentos à campo,
sugere-se buscar novas estratégias de metodologia, tendo em vista que os óleos essenciais
são produtos nobres, de elevado valor econômico no mercado. Assim, uma sugestão é o uso
das folhas das espécies como cobertura de solo: uma vez que os voláteis são emitidos das
diferentes partes vegetais, a utilização de mulching de espécies que demonstraram efeito
fitotóxico em experimentos em laboratório pode ser uma alternativa para utilização à campo.
Estudos envolvendo a metodologia sugerida poderão confirmar o uso destas espécies no
manejo agroecológico de espécies espontâneas.
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RESUMO

O tomate Lycopersicon esculentum é uma planta sujeita à ocorrência de diversos problemas fitossanitários. A partir do aumento da demanda por alimentos sem carga de agrotóxicos têm-se a necessidade do desenvolvimento de inseticidas menos tóxicos. A utilização
de métodos alternativos de controle, como o uso de extratos vegetais com atividade
inseticida, tem revelado resultados promissores. Nesse sentido, este estudo objetivou
avaliar a eficiência do extrato vegetal de cinamomo no manejo de pragas na cultura do
tomateiro. O experimento foi conduzido em área de produção agrícola no estado do RS.
Foi verificada a ação do extrato alcóolico do vegetal sobre a mosca branca Bemisia tabaci
biótipo B, transmissora de viroses em tomate. O extrato, produzido somente com folhas
de cinamomo, reduziu a infestação da mosca branca B. tabaci em relação ao controle.
Após a terceira semana, observou-se diferença significativa entre as parcelas controle e
as que receberam extrato vegetal. Verificou-se uma correlação positiva entre o número
de moscas brancas e a temperatura mínima da semana nas parcelas com a aplicação
do extrato. Os resultados obtidos indicam que as pulverizações de extratos alcóolicos
provenientes das folhas de cinamomo têm potencial para reduzir à infestação da mosca
branca no cultivo do tomate, podendo ser uma estratégia para cultivos agroecológicos.

Palavras-chave: Inseticidas Botânicos, Manejo de Pragas, Métodos Alternativos.
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INTRODUÇÃO
Do grupo das hortaliças, o tomate é a espécie mais importante, tanto sob o ponto de
vista econômico quanto social, (Makishima & Melo, 2004). Atualmente, cerca de quatro
milhões de hortas/lavouras encontram-se cultivadas com tomate no Brasil, gerando uma
produção de aproximadamente 4,2 milhões de toneladas por ano (IBGE, 2016).
No que tange à produção mundial, os maiores produtores de tomate são China, Índia,
Estados Unidos da América, Turquia, Egito, Itália, Irã e espanha, ao passo que o Brasil figura
na nona posição, com cerca de 63,9 mil hectares cultivados e uma produção de 4,1 milhões
de toneladas por ano (FAOSTAT, 2018). Embora cultivado em todos os estados em maior
ou menor escala, os principais produtores de tomate são os estados de Goiás, Minas Gerais,
São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro (IBGE, 2016). Da produção total, 70% é destinada para
mesa, ao passo que o restante serve como matéria prima para a indústria, na fabricação de
extratos, pastas, molhos, sucos e outros derivados (Makishima & Melo, 2004).
A produção orgânica vem crescendo a cada ano, devido a preocupação crescente com a
biodiversidade, ecossistema, bem estar do agricultor e também devido a crescente conscientização de produzir alimentos saudáveis e livres de agrotóxicos (Makishima & Melo, 2004).
Dentre as múltiplas dificuldades encontradas em sistemas de produção orgânica de tomates, o manejo de pragas e doenças é considerado desafio de extrema grandeza. Um inseto
em particular, de grande recorrência – a mosca branca (Bemisia tabaci) apresenta grande
importância, haja vista que seu ataque pode resultar em prejuízos de elevada magnitude
(EMBRAPA HORTALIÇAS, 2006). Agricultores que trabalham com o plantio desta espécie
vegetal em cultivo protegido, enfrentam prejuízos decorridos do ataque da mosca branca,
visto que este inseto completa todo seu ciclo de vida no tomateiro, além de se reproduzir
mais de uma vez durante o ciclo da cultura.
Com o intuito de contribuir com estratégias de manejo deste inseto em tomateiros de
sistema de produção orgânica ou agroecológica, o presente estudo objetivou testar a viabilidade de utilização da folha de cinamomo como extrato inibidor ou redutor dos ataques
da mosca branca.

DESENVOLVIMENTO
A cultura do tomate
O Brasil é um dos principais países produtores, e entre as hortaliças mais cultivadas no
país, o tomateiro é uma das culturas mais importantes, em termos de volume de produção e
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também em valor socioeconômico (Filgueira, 2003). A produção de tomate no Brasil chega
a cerca de 4,1 milhões de toneladas ao ano (FAOSTAT, 2018).
A cultura do tomateiro é considerada muito suscetível ao ataque de pragas e doenças
e destaca-se pelo uso demasiado de agrotóxicos (EMBRAPA HORTALIÇAS, 2006). As pragas mais comuns no cultivo do tomate são: Traça-do-tomateiro (Tuta absoluta), Mosca
branca (Bemisia spp.), Ácaro-do-bronzeamento (Aculops lycopersici), Larva-minadora (Lirio
myzahuidobrensis, L. trifolii, L. sativae), Tripes (Frankliniella spp. e Thrips spp.), Pulgões
(Myzus persicae e Macrosiphum euphorbiae), Lagarta-rosca (Agrotis spp), Broca-grande
(Helicoverpa zea), Lagarta-militar (Spodoptera frugiperda e S. littoralis) e Broca-pequena
(Neoleucinodes elegantalis), Burrinho (Epicauta suturalis e Epicauta attomaria) ( EMBRAPA
HORTALIÇAS, 2006).
Mosca branca
Dentre as múltiplas dificuldades encontradas em sistemas de produção orgânica de
tomates, o manejo de pragas e doenças é considerado desafio de extrema grandeza. Um inseto em particular, de grande recorrência – a mosca branca (Bemisia spp.) apresenta grande
importância, haja vista que seu ataque pode resultar em prejuízos de elevada magnitude
(EMBRAPA HORTALIÇAS, 2006). Trata-se de um inseto que se reproduz facilmente no ambiente, pois possui elevada gama de plantas hospedeiras. Assim ela sobrevive nas plantas
hospedeiras e quando é feito o plantio do tomate ela infesta novamente a cultura.
A mosca branca completa todo o seu ciclo de vida no tomateiro, além de se reproduzir
mais de uma vez durante o ciclo do tomate. Na cultura do tomate, sob temperatura de 25ºC
e 65% de umidade relativa, Salas & Mendoza (1995) descrevem que, o período de pré-oviposição de B. tabaci foi de 1,4 + 0,7 dia, de oviposição 16,7 + 3,2 dias e o ciclo de vida de
ovo a adulto 22,3 dias. Mizuno & Villas Bôas (1997), que determinaram que o ciclo de vida da
mosca branca é de 22,9 ± 1,1 dias à temperatura de 25 ± 2ºC. O número médio de ovos por
fêmea da mosca branca pode variar de 194,9 ± 59,1 a 28,2 ± 7,7 e de 11,7 ± 3,6 a 4,1± 0,6
por dia (Salas &Mendoza,1995; Villas Bôas, 1997). Tendo um número de 194,9 ± 59,1 ovos
por cada fêmea, a mosca branca tem um crescimento exponencial considerável. O semelhante foi observado no experimento anterior realizado a campo, pelos autores do presente
trabalho, onde a população da mosca branca teve um crescente ao longo do tempo. Dessa
forma, a curva de sobrevivência total é inicialmente baixa, na qual os indivíduos jovens são
mais vulneráveis e se tornam menos vulneráveis à medida do tempo (Ricklefs 2013), assim
sendo classificada como uma r estrategista.
A mosca branca é resistente a adversidades ambientais e aos inseticidas mais utilizados na cultura, como Faro, Hamidop 600, Metafos, MetamidofosFer, Nocaute, Stron,
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Tamaron BR que têm como ingrediente ativo o Metamidophos (EMBRAPA HORTALIÇAS,
2006). Os princípios ativos mais utilizados na cultura do tomate são Abamectina, Tiametoxam,
Lambda-cialotrina, Clorantraniliprole, Alfa-cipermetrina, Deltametrina, Metomil, Clorpirifos,
Lambda-cialotrina. Chlorontraniliprole e Tiametoxam. Todos de toxicidade de I, II e III
(Carvalho et al, 2017). Em função disso, os riscos da presença de resíduos tóxicos nos
frutos aumentam, expondo à população a possíveis danos à saúde.
Uso de agrotóxicos – um panorama geral
O consumo de agrotóxicos gera um círculo vicioso no qual quanto mais se usa, maiores são os desequilíbrios provocados no meio ambiente e nas plantas e maior a quantidade
usada (CARRARO, 1997). É de responsabilidade do Ministério da Saúde através da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) a avaliação e classificação toxicológica de agrotóxicos e afins em produtos de origem vegetal, além de estabelecer os Limites Máximos de
Resíduos (LMR). Tais produtos são classificados em classes toxicológicas I, II, III e IV (extremamente tóxico, altamente tóxico, medianamente tóxico e pouco tóxico, respectivamente)
(Ridolfi, 2015).
Na atualidade, esse modelo de produção, baseado em agroquímicos, ainda predomina,
e o uso desses compostos também provalecem, sendo o método de controle predominante para o manejo de insetos (artrópodes) vistos como praga, além de doenças e plantas
daninhas. O Brasil ocupa posição de destaque no consumo desses produtos. Dados mostram que a comercialização de agroquímicos no país aumentou mais de 70% entre 2006 e
2012 (SINDAG, 2012). Embora a utilização tenha permitido aumentos na produção, o uso
demasiado e indiscriminado dessas moléculas, tem contribuído para proporcionar efeitos
deletérios sobre o meio ambiente e o homem (KOGAN, 1998). Em nível mundial, os valores
monetários oficiais que são encontrados na literatura são altos.
Segundo o Relatório de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável do IBGE (2015),
no ano de 2000, o Brasil comercializou o equivalente a 3kg/ha, já no ano de 2012 esse valor
chegou a quase 7kg/ha de ingrediente ativo. Os agrotóxicos Classe II (altamente tóxicos)
foram os maiores responsáveis por esse aumento.
Segundo o estudo feito por Pignati et al., (2017) os 20 agrotóxicos mais frequentemente
utilizados nos anos entre 2012 a 2016 foram: glifosato (Herbicida), Clorpirifós (Inseticida),
2,4-D (Herbicida), Atrazina (Herbicida), Óleo mineral (Adjuvante), Mancozebe (Fungicida),
Metoxifenozida (Inseticida), Acefato (Inseticida), Haloxifope-P-Metílico (Herbicida), Lactofem
(Herbicida), Metomil (Inseticida), Diquate (Herbicida), Picoxistrobina (Fungicida), Flumetsulam
(Herbicida), Teflubenzurom (Inseticida), Imidacloprido (Inseticida), Lambda cialotrina (inseticida), Imazetapir (Herbicida), Azoxistrobina (Fungicida) e Flutriafol (Fungicida). Destes, 15%
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são extremamente tóxicos, 25% altamente tóxicos, 35% medianamente tóxicos e 25% são
pouco tóxicos na classificação para seres humanos.
Para Ridolfi (2015) o uso de agrotóxicos causa uma injustiça ambiental com relação
aos agricultores, especialmente os agricultores familiares, que dependem do mercado internacional para comprar agrotóxicos (atualmente cinco grandes empresas dominam a produção mundial de agrotóxicos com 70% do total) e com a aplicação dos mesmos causam
contaminação ambiental, degradação do solo e da água, a intoxicação do próprio agricultor
e a população que reside próxima dos pólos de agricultura. Assim, a exposição desses
trabalhadores aos riscos provocados pela utilização de agrotóxicos pode ser considerada
como grave caso de injustiça ambiental.
Uso de plantas/extratos e métodos alternativos ao uso de agrotóxicos
No que tange a produção de extratos, o Brasil, por sua biodiversidade, tem um grande
potencial de elaborar novos inseticidas de origem botânica, uma vez que está situado em
uma região tropical e com muitas espécies ainda desconhecidas. As plantas e seus princípios ativos foram muito utilizadas no manejo e controle de pragas, antes dos agrotóxicos
existirem. A primeira planta conhecida como inseticida foi Chrysanthemum cinerariifolium
(Trevir). Outras espécies também bastante utilizadas como Nicotina tabacum L., N. rustica L., N. glutinosa L., que possuem o alcalóide conhecido como nicotina, além de Ryania
speciosa Vahl., Quassia amara L., Schoenocaulon officinale A. Gray., que possuem outros
ingredientes ativos (BALDIN, 2013).
O uso de plantas com atividade inseticida para a proteção de culturas e grãos armazenados contra o ataque de pragas e doenças foi bastante comum no passado, principalmente em países tropicais (SAITO, 1998). Porém, o uso de extratos vegetais na agricultura
foi praticamente abolido na década de 50, devido ao aparecimento e rápida disseminação
dos inseticidas sintéticos, promovidos pela revolução verde. Fatores como a facilidade de
produção em escala industrial (moléculas simples), a elevada eficiência, além do baixo
custo inicial de produção foram determinantes para o estabelecimento definitivo dessa nova
tecnologia na agricultura moderna (SAITO, 1998).
A necessidade de realizar estudos científicos com inseticidas botânicos se deve à
retomada dessas ferramentas de controle de pragas, sem os efeitos de contaminação ambiental, efeitos prejudiciais em organismos benéficos e também evitar a seleção de insetos
resistentes aos inseticidas (SIATO, 1998). Assim, diversos inseticidas de origem vegetal
têm sido apontados como alternativas promissoras aos inseticidas químicos sintéticos no
manejo de pragas agrícolas, por apresentarem riscos reduzidos para o ambiente e para a
saúde humana, pois essas substâncias são mais rapidamente degradadas que os compostos
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sintéticos, pois muitos destes são sensíveis à luz solar, à umidade e/ou ao calor (DE MORAIS
&MARINHO-PRADO, 2017).
O cinamomo (Melia azedarach L.) é uma espécie espontânea (não nativa) geograficamente bem distribuida no Brasil. Sendo inclusive bastante utilizada como arborização urbana
no sul do país, o que evidencia ser uma árvore de fácil adaptação a diferentes ambientes.
Essa distribuição favorece seu uso como inseticida botânico. Além disso, o cinamomo tem
em sua composição química limonóides como as azadiractinas (HUANG et al., 1996).
Outros derivados do cinamomo podem agir de formas diferentes, causando reações
nos insetos, como inibidores da alimentação, redutores de crescimento e fecundidade, ou
causando alterações morfológicas e comportamentais (Breuer et al., 2003). Brumherotto e
Vendramim (2010) testaram o efeito de extratos aquosos na concentração de 0,1; 1; e 5%
de folhas, ramos e frutos verdes e maduros de M. azedarach sobre o desenvolvimento de
traça do tomateiro. De modo geral, todos os extratos afetaram negativamente o desenvolvimento do inseto, entretanto, nesse estudo, o extrato aquoso a 0,1% de folhas se destacou
dentre os demais.

MATERIAIS E MÉTODOS
Estudo de caso
O experimento foi realizado durante oito semanas, em uma propriedade rural localizada nas coordenadas 31º15’24’’S e 52º17’52’’O, cuja cultura do tomate é produzido há mais
de 20 anos. O procedimento experimental foi desenvolvido na área cultivada com registros
anteriores de ocorrência de mosca branca. As mudas do tomateiro foram produzidas na
propriedade, utilizando bandejas de isopor de tipo floating, com substrato comercial. Para
o plantio das mudas, o solo dentro da estufa foi preparado de forma manual, formando seis
camalhões. Este delineamento foi adotado a fim de maximizar o aproveitamento da área
interna da estufa.
Foram delimitadas duas parcelas de 5x5m, tanto para aplicação do extrato de cinamomo
quanto para o controle. Cada parcela continha 120 tomateiros, todos plantados no mesmo
período e recebendo igual manejo (nutrição e irrigação), com espaçamento de 0,25 m entre
plantas e seis linhas de plantio (Figura 1). A fim de contabilizar o número de moscas nos
tomateiros, foi disposta uma isca (armadilha) por parcela, retiradas semanalmente para a
contagem das mesmas. Nos tomateiros das parcelas controle foi realizada a aplicação de
álcool diluído em água, em igual proporção ao do extrato de cinamomo, que foi elaborado
a partir das folhas verdes. As aplicações do extrato e do álcool foram realizadas com um
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pulverizador costal, onde a diluição foi de 10%. Inicialmente foi aplicado 4L por parcela,
aumentando conforme o crescimento da área foliar.
Figura 1. Delineamento experimental com duas parcelas controle e duas parcelas com aplicação do extrato de cinamomo.

Na análise dos dados foram utilizados testes não-paramétricos em razão violação da
distribuição normal dos resíduos. A comparação do número total de moscas brancas ao
longo das semanas entre as parcelas controle e com aplicação do extrato foi realizada por
meio do teste Wilcoxon Pareado. A hipótese considerada foi de que o número de moscas
nas parcelas com aplicação do extrato era inferior ao das parcelas controle (probabilidade
unicaudal p<0,05). Foram testadas ainda, a correlação entre as variáveis climáticas (temperaturas, UR e velocidade do vento).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao longo do período experimental, foram contabilizadas 3454 moscas nas parcelas
controle e 2833 nas parcelas com cinamomo. Observou-se que o extrato de cinamomo foi
eficiente quanto ao número de contagem de moscas em cada parcela. Na Figura 2 estão
expressos os valores da contagem total da mosca branca/isca durante todo o experimento
em cada uma das parcelas. É possível observar que, numericamente, as iscas do controle
têm valores superiores às iscas da aplicação do cinamomo. Na isca número 1 do controle,
a soma chega a 1937 moscas brancas. Na isca 2 a soma é um pouco menor, sendo 1517
moscas, porém ainda superior as iscas que ficaram nas parcelas da aplicação do extrato de
cinamomo, onde a primeira foi de 1475 e a segunda de 1358 moscas brancas.
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Figura 2. Total de moscas (somatório das oito semanas) em cada uma das parcelas do experimento

Juntamente com a contagem de moscas brancas, foi acompanhada a variação nos
dados climáticos do período. A temperatura média variou entre 20,2 e 23,5°C, sendo a média
de 21,6ºC. A temperatura mínima no período foi de 10,9°C e máxima de 37°C. O acumulado
de chuva foi de 254,8 mm, variando entre 1 mm e 61,8 mm. Cabe salientar a chuva acumulada na quarta e quinta semanas, que quando somadas (121,4 mm) correspondem a quase
a metade do acumulado nas oito semanas.
A média da UR do ar não foi inferior a 75% em nenhuma semana, o que pode ser
atrelado ao acúmulo de chuva no mesmo período. A UR máxima ocorreu na quinta semana
(90,6%), a qual foi também a mais chuvosa. Considerando os valores semanais de amostragem, não houve diferença significativa entre as parcelas controle e parcelas com aplicação
do extrato de cinamomo (p>0,23). Entretanto, se analisada as três primeiras semanas, verificou-se que o número de moscas nas parcelas com aplicação de extrato não foi menor do
que o amostrado nas parcelas controle. Por outro lado, nas últimas 5 semanas, verificou-se
que as parcelas com aplicação do extrato tiveram uma menor quantidade de moscas que
as parcelas controle (p<0,03), como mostra a figura 3.

Agroecologia: métodos e técnicas para uma agricultura sustentável - Volume 4

164

Figura 3. Variação semanal no número de moscas brancas nos tomateiros nas parcelas controle e nas parcelas com
aplicação do extrato de cinamomo.

Considerando as variáveis climáticas, o número de moscas brancas esteve positivamente correlacionado com a média da temperatura mínima da semana anterior nas parcelas com
aplicação do extrato (r = 0,8809524; p-valor = 0,007242) e essa relação foi marginalmente
significativa para as parcelas controle (r = 0,6904762; p-valor = 0,06939). Isso significa que
conforme houve um aumento da temperatura mínima diária houve um aumento no número
de moscas nos tomateiros. O vento e as demais variáveis climáticas não influenciaram significativamente no número de moscas brancas (p> 0,05).
Giordano et al. (2005) relata que a severidade dos danos causados por virose na
cultura do tomateiro depende do estádio vegetativo em que ocorre a infestação e consequentemente maiores perdas ocorrem quando essa infecção ocorre no início do ciclo do
tomate. Assim, o extrato alcóolico da folha de cinamomo testado nesse estudo apresentou
efeito positivo (em comparação a parcela testemunha) no controle da população a partir da
terceira semana de aplicação.
Como observado nos resultados, o aumento da população da mosca branca é explicado pela rápida reprodução da espécie, corroborando com o estudo de Anselmo (2013),
que menciona que essa quantidade de ovos pode chegar até 300, com uma média de 150
a 160 por fêmea durante sua vida. Além disso, o mesmo autor menciona que o período de
incubação varia de 3 a 28 dias, dependendo diretamente das condições ambientais, no que
se refere à temperatura, umidade relativa do ar e a velocidade do vento.
Nos resultados desse estudo verificou-se que nas três primeiras semanas, o número
de moscas brancas nas parcelas com aplicação do extrato não foi menor que nas parcelas
controle. Esses dados corroboram com os resultados encontrados por Anselmo (2013) que
realizou um estudo com extratos vegetais de Juazeiro, no qual conclui que a infestação
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dessa praga apenas apresentou diferença em relação à parcela testemunha a partir da 3ª
semana onde teve menor infestação em relação à parcela controle. No trabalho realizado
por Baldin (2007) constatou-se que, além do efeito ovicida já relatado por outros autores,
com a aplicação do cinamomo, a mosca branca tem menor preferência por ovopisitar na
planta do tomateiro. Esse fato ajuda a explicar a menor taxa de incidência na parcela tratada com cinamomo.
Souza & Vendramim (2000) testaram extratos aquosos de três plantas da família das
meliáceas e constataram que todos os extratos apresentaram efeito ovicida e provocaram
mortalidade das ninfas de mosca branca. Esses resultados ajudam a explicar a menor incidência de moscas a partir da terceira semana, pois tendo um maior controle nos ovos, ninfas
e nas fêmeas, a incidência tende a ser menor comparado a parcela testemunha.
Assim como para a mosca branca, os efeitos do cinamomo têm sido avaliados para
outros organismos. Silva et al. (2012) testaram o efeito do cinamomo sobre Sphaceloma
ampelinum, agente etiológico da antracnose na videira e obtiveram o controle da doença e
com a aplicação na dosagem de 20 mL L–1 quando houve total inibição da esporulação. Tal
resultado mostra que além do efeito inseticida o cinamomo também possui efeito fungicida
e pode contribuir na sanidade dos tomateiros para além do controle de insetos.
Carvalho (2016) relatou que a eficiência de extratos vegetais no controle de mosca
branca depende diretamente das condições ambientais em que são aplicados. Assim, o
efeito do extrato de cinamomo pode ter o seu potencial inseticida reduzido pelo fato do presente estudo ter sido realizado em condições de campo, o que aumenta a degradação das
moléculas do princípio ativo pela ação dos raios solares.

CONCLUSÃO
Sendo a mosca branca considerada uma praga inicial que se adapta bem aos mais
diversos ambientes, tem uma ampla gama de hospedeiros e por isso requer monitoramento
desde o inicio até o fim do cultivo do tomateiro, os resultados obtidos no trabalho indicam
que as pulverizações de extratos alcóolicos provenientes das folhas de cinamomo reduzem
a infestação da mosca branca B. tabaci em plantas de tomateiro.
Apesar da diminuição na população com o uso do extrato de cinamomo, é indicada
uma integração com outras práticas de manejo da mosca branca, como plantio de plantas
aromáticas e/ou repelentes, ou aplicação de outros extratos de plantas com outros princípios
ativos que não são tão facilmente degradados com a luz solar, o que maximiza a ação e efeito.
Portanto, precisam ser desenvolvidos mais trabalhos nesse sentido, necessitando de
repetições em variadas épocas e condições ambientais, pois a interferência dessas variáveis pode ter forte influência na produção do tomateiro e na incidência de moscas brancas.
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RESUMO

O bioma Caatinga é um dos impactados maleficamente pelas ações antrópicas, e o
Imbuzeiro (Spondias tuberosa, Arruda) é uma espécie que também é bastante vulnerável a essas ações, sendo a diminuição da ocorrência desta espécie um agravante, uma
vez que a mesma é considerada uma importante fonte de recursos para a sobrevivência
de um grande número de seres vivos do bioma Caatinga. Neste contexto esse trabalho
procurou mensurar, estimular e provocar o conhecimento dos estudantes da rede pública
de ensino do município de Sumé sobre a importância do Imbuzeiro (Spondias tuberosa)
para os agroecossistemas do bioma Caatinga. Os resultados obtidos demonstraram
que os estudantes possuem um conhecimento significativo sobre a espécie estudada,
podendo contribuir com a valorização e consequente conservação da espécie.

Palavras-chave: Conhecimento Tradicional, Etnoconhecimento, Agroecossistema.
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INTRODUÇÃO
A introdução da temática ambiental nas escolas é considerada um passo relevante para
a ascensão do assunto, entretanto é de extrema importância a discussão desta, não apenas
como uma temática abordada em várias disciplinas, mas também, como um caso específico
(FONSECA, 2007). O Imbuzeiro (Spondias tuberosa, Arruda) é uma planta da família das
Annarcadiaceae e do gênero spondias que fornece um fruto chamado Imbu, endêmica do
bioma Caatinga, é considerada por diversos especialistas como espécie guarda-chuva, pois
fornece recursos úteis a sobrevivência de diversas espécie de seres vivos da Caatinga. Além
disso, o Imbuzeiro contribui com a nutrição do homem e de seus rebanhos, assim como a
diversidade biológica nos agroecossistemas da Caatinga. Neste sentido é importante ações
que estimulem o conhecimento, a valorização e a conservação do Imbuzeiro, tendo em vista
que a maioria dos indivíduos existentes são centenários e a ocorrência de indivíduos jovens
é baixa. Nesse contexto foram aplicados questionários a estudantes da rede pública de ensino do município de Sumé com intuito de mensurar, estimular e provocar o conhecimento
desses sobre o Imbuzeiro.

METODOLOGIA
Foram aplicados questionários entre os dias 02 e 20 de março de 2015 com questões
abertas a estudantes da rede pública de ensino do município de Sumé, que fica localizado
na microrregião Cariri Ocidental da Paraíba. Ao todo participaram da ação estudantes de 11
escolas, sendo quatro da zona urbana e sete da zona rural. As escolas participantes foram:
Agrotécnica de Sumé, Escola de Campo de Pio X, José Gonçalves de Queiroz, João de
Sousa, Luiz Mariano de Araújo, Manoel Inácio, Marcolino Freitas de Barros, Padre Paulo,
Presidente Vargas, Rodolfo Santa Cruz e Senador Paulo Guerra.
O público-alvo foi representado por 184 alunos da rede pública de ensino, todos do
ensino básico, que residem na zona rural, o que correspondeu a 35,65% dos 516 estudantes
da rede pública que residem na zona rural. Ainda participaram da pesquisa com questionários um professor da escola de Pio X e quatro servidores públicos da Escola Luiz Mariano
totalizando 189 entrevistados. Verificou-se que a maioria dos entrevistados cursavam a 7ª
série do ensino fundamental (14,67 %), seguidos dos estudantes da 4ª série fundamental
(11,96%); da 6ª série fundamental (11,41%) e 9ª série fundamental (10,87%) totalizando 48,64
% do público-alvo que apresentou maiores valores de idade para 13 anos (12,50%); 14 anos
(9,78 %); 12 anos (9,78%); 09 anos (9,24 %) totalizando 41,3 % dos entrevistados. A maioria
(54,8%) foram identificados como do gênero feminino. Foi possível obter informações de
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180 propriedades rurais ou 17,37% dos estabelecimentos que totalizam 1.036 unidades no
município de Sumé.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Quanto a utilidade dos imbuzeiros na maioria dos estabelecimentos foi observado de
um (48,37%) a três usos (5,43%) conforme a tabela 1.
Tabela 1. Número de utilidades de plantas de imbuzeiros Spondias tuberosa no município de Sumé, Paraíba.
Estudantes

%

Utilidade

89

48,37

Uma

70

38,04

Duas

10

5,43

Três

15

8,15

Não respondeu

184

100,0

-

Fonte: Pesquisa com estudantes oriundos da zona rural de Sumé, 2015.

Dentre as utilidades a que mais se destacou foi à alimentação humana, citada por 161
estudantes (87,50%) seguida de alimentação animal (22,28%) e mais de acordo com um dos
objetos da pesquisa, a renda (5,43 %) que devido ao baixo percentual de resposta traduz a
não utilização da produção para fins econômicos conforme a tabela 2.
Tabela 2. Tipos de utilidades de plantas de imbuzeiros Spondias tuberosa no município de Sumé, Paraíba.
Estudantes

%

Utilidade

161

87,50

Alimento Humano

41

22,28

Alimento Animal

32

17,39

Sombra

10

5,43

Renda

06

3,26

Medicinal

01

0,54

Cultural

15

8,15

Não respondeu

02

1,09

Não sabe

184

-

Fonte: Pesquisa com estudantes oriundos da zona rural de Sumé, 2015.

Outro fator que chamou a atenção foi o percentual atribuído ao uso como sombra
(17,39%) o que pode estar interligado mais ao bem estar animal do que ao humano. Do total
de entrevistados, 9,24% não souberam da utilidade, ou não responderam, o que pode ser

Agroecologia: métodos e técnicas para uma agricultura sustentável - Volume 4

172

traduzido pela não contextualização da planta no dia a dia, mesmo residindo na zona rural
e muitas vezes fazendo uso da mesma.
No que se refere ao uso medicinal citado em 3,26% dos estabelecimentos a avaliação
etnofarmacológica de Spondias tuberosa identificou usos diversos para tratamento de algumas patologias, entre estas diabetes, inflamações, cólicas uterinas, dores de estômago
e como hipoclolesterolêmico (LINS NETO et al., 2010). Devido à presença de flavonoides e
taninos nos frutos e casca do caule do S.tuberosa, associado ao conhecimento popular dos
seus efeitos anti-inflamatórios e cicatrizantes, esta espécie é promissora para bioprospecção
e descoberta de novos fármacos (ARAÚJO et al., 2008).
Os frutos do umbuzeiro apresentaram pronunciada atividade antioxidante e sequestro
de radicais livres, pela presença de compostos fenólicos (90,4±2,2 mg.100g-1) e vitamina C (18,4±1,8mg.100g-1; 19,53 mg.100g-1de polpa), bem como há relatos da presença
de flavonoides, antocianinas e carotenoides (ALMEIDA et al., 2011).
Dentre os alimentos humanos que podem ser obtidos pelo Imbuzeiro os mais citados foram: imbuzada1, citado por 94 (51,09%) dos estudantes, seguida do suco citado por
38 (20,65%) dos estudantes, doce 31 (16,85%), fruto in natura 28 (15,22%), dindin2 24
(13%), bolo 21 (11,41%), sorvete 10 (5,43%), licor 7 (3,80%), pastel 4 (2,17%), mousse 3
(1,63%), cocada, geleia, compota e salada foram cada uma citadas por 2 estudantes ou
1% deles. O consumo in natura parece estar perdendo espaço para as três classificações
anteriores o que significa uma boa aceitação pela valorização dos frutos e oportunidades
de entendimento de agregação de valor.
A composição físico-química do umbu aponta o consumo do fruto como uma alternativa
alimentar saudável, pois é semelhante à composição de outros frutos regionais. É mais rico
em fibra total do que a laranja e acerola. Mais rico em cálcio do que a Acerola. Mais rico em
fósforo do que a Acerola e a Laranja. Pode ser recomendado como forma de enriquecimento
nutricional e diversificação do paladar (DIAS et al., 2007).

CONCLUSÃO
O trabalho evidenciou que imensa maioria dos estudantes participantes possuem algum conhecimento sobre o Imbuzeiros (Spondias tuberosa), demonstrando que apesar da
pouca idade dos participantes, os mesmos visualizaram o Imbuzeiro como uma importante
fonte de recursos para os agroecossistemas do bioma Caatinga.

1
2

Termo regional para definir um alimento líquido/pastoso feito de imbus cozidos e processados juntamente com leite caprino ou bovino
e açúcar ou rapadura.
Conhecido também como sacolé, picolé de saco, etc.
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RESUMO

Fungos do gênero Trichoderma representam os principais agentes de biocontrole de
fitopatógenos utilizados na agricultura. Tendo em vista as propriedades inibitórias do

Trichoderma sobre o desenvolvimento de fungos, este trabalho teve por objetivo avaliar
a atividade antagônica in vitro, de Trichoderma longibrachiatum e Trichoderma harzia-

num ao fungo Fusarium oxysporum f. sp. cubense, agente causal do mal do Panamá.
Para o ensaio in vitro foi empregado o método de cultura pareada onde uma placa de
Petri com meio BDA recebeu em um dos lados um disco contendo o fitopatógeno e no
outro um disco do antagonista, sendo avaliados durante sete dias. Observou-se que
o T. longibrachiatum e T. harzianum apresentaram ação antagônica sobre o patógeno

Fusarium oxysporum f. sp. cubense.

Palavras-chave: Controle Biológico, Musa sp,, Potencial Antagônico.
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INTRODUÇÃO
A cultura da banana (Musa spp.) é afetada por diversas doenças de importância econômica, dentre elas, estão aquelas causadas por fungos que atacam as plantas a partir do sistema radicular, destacando-se a fusariose causada por Fusarium oxysporum f. sp. cubense.
As exigências dos consumidores por produtos mais saudáveis é fato cada vez mais
evidente na sociedade. Os agrotóxicos nem sempre apresentam Resultados satisfatórios
e duradouros, intensificando a busca por uma agricultura mais biológica, sustentável e limpa (SOUZA, 2013).
Para um manejo mais sustentável na cultura da banana, os tratos culturais, como
a utilização de adubos e defensivos agrícolas, devem ser conduzidos utilizando os princípios do manejo integrado, sendo uma das estratégias, a adoção do controle biológico
e dos fungos promotores de crescimento, como os pertencentes ao gênero Trichoderma
(SILVA et al., 2019).
Os Trichoderma spp. utilizam para sua sobrevivência e proliferação, variados mecanismos de ação contra os patógenos, como ação direta, degradação e uso de carboidratos
complexos, o que os tornam um dos mais bem sucedidos colonizadores dos seus habitats,
seja pela utilização eficiente de substrato ou pela capacidade de secreção de metabólitos (ISAIAS, 2014).
As espécies que se destacam com os princípios ativos mais eficientes para a bananeira
são T. harzianum, T. asperellum, por apresentarem alta competência rizosférica (FRIEDL;
DRUZHININA, 2012) e o T. longibrachiatum.
Assim, tendo em vista as propriedades inibitórias do gênero Trichoderma sobre o
desenvolvimento de fungos, este trabalho teve por objetivo avaliar a atividade antagônica

in vitro, de Trichoderma longibrachiatum e Trichoderma harzianum ao fungo patogênico
Fusarium oxysporum f. sp. cubense, agente causal do mal do Panamá.

MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado na Biofábrica da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia,
campus de Vitória da Conquista – Bahia. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com três tratamentos (Trichoderma longibrachiatum, Trichoderma

harzianum e Testemunha) e cinco repetições, sendo cada repetição composta por 3 placas de Petri, avaliados durante sete dias. O fungo F. oxysporum f. sp. cubense foi obtido de isolados caracterizado molecularmente como foc 1, da Embrapa Mandioca e
Fruticultura. O T.longibrachiatum, de nome comercial Trichonemate e T. harzianum (Tricobio),
ambos com concentração mínima de 2x108 conídios/mL, foram proveniente da Empresa
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Biofungi – Indústria e Comércio de Defensivos Biológicos e Inoculantes. Para o ensaio in

vitro foi empregado o método de cultura pareada em disco de ágar. Cada placa de Petri de
90 mm, contendo o meio de cultura BDA (batata, dextrose, agar), recebeu em um dos lados,
um disco de 9 mm de cultura do fitopatógeno e no outro, um disco de cultura do antagonista, ambos a 0,5 cm de distância da borda da placa, em posições opostas. Os discos foram
obtidos de culturas puras dos antagonistas e fitopatógeno, e mantidos em cultivo por sete
dias. Como testemunhas, usou-se o patógeno e os antagonistas cultivados isoladamente,
colocando-se um disco de micélio no centro de cada placa. As placas foram mantidas a 25ºC
e fotoperíodo de 12h. O potencial de antagonismo dos isolados foi avaliado em intervalos
de 24 horas, até o 7º dia após a inoculação, através de medições do crescimento micelial
das colônias de F. oxysporum f.sp. cubense. Para o cálculo da porcentagem de inibição do
crescimento micelial foi aplicada a fórmula proposta por Menten et al. (1976), na qual:
% inibição = (crtest – crtrat) x 100 crtest
Onde: crtest = crescimento radial da testemunha; crtrat = crescimento radial do tratamento.
Para a validação do teste, foram adotadas duas escalas de notas: uma seguindo a
escala de Bell et al. (1982) que baseia-se na observação visual, atribuindo notas de 1 a
5, onde 1 – O agente de biocontrole cresce completamente sobre o patógeno cobrindo a
superfície total do meio de cultura; 2 – O agente de biocontrole cresce sobre no mínimo
2/3 da superfície do meio de cultura; 3 – O agente de biocontrole e o patógeno colonizam
aproximadamente metade da superfície do meio de cultura (mais do que 1/3 e menos que
2/3) e nenhum deles aparece dominando o outro; 4 – O patógeno coloniza no mínimo 2/3
da superfície do meio de cultura e aparece resistindo ao agente de biocontrole; 5 – O patógeno cresce completamente sobre o agente de biocontrole e ocupa a superfície total do
meio de cultura. E outra seguindo a escala de Rodrigues (2010), que atribui notas variando
de 1 a 7, onde 1 - Antagonista cresce por toda a placa de Petri e sobre o disco do patógeno;
2 - Antagonista cresce por toda a placa de Petri, porém não sobrepõe-se sobre o disco do
patógeno; 3 – Antagonista cresce sobre 3/4 da placa; 4 – Antagonista cresce sobre 2/3 da
placa; 5 – Antagonista e patógeno crescem até a metade da placa; 6 – Patógeno cresce
sobre 2/3 da placa; 7 – Patógeno cresce por toda a placa de Petri., Foi utilizado um gabarito
sob o fundo da placa no momento da avaliação, em que era possível visualizar as notas
conforme crescimento das colônias.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados demonstraram que o Trichoderma longibrachiatum e Trichoderma harzia-

num apresentam ações antagônicas sobre o patógeno Fusarium oxysporum f. sp. cubense,
diferindo estatisticamente da testemunha (Tabela 1). A partir do quarto dia de avaliação, já
é possível observar que o crescimento do F. oxysporum f. sp. cubense estabilizou quando
submetido aos tratamentos.
Tabela 1. Crescimento micelial (CFUS) do Fusarium oxysporum f. sp. cubense até o 7º dia de avaliação e porcentagem
de inibição (%INB) ao 7º dia, em cultivo pareado in vitro, com Trichoderma spp.

Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente, pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.

Verificou-se que o T. longibrachiatum apresentou maior potencial de inibição do

Fusarium quando comparado ao T. harzianum, inibindo 71,17% e 69,74% o crescimento
da colônia do F. oxysporum f. sp. cubense, respectivamente, como apresentado na Tabela
1. Lima Júnior (2015) verificou resultados semelhantes quando testado o antagonismo in

vitro dos isolados de Trichoderma spp. 81 e 82 à Fusarium oxysporum f. sp. cubense. Neste
trabalho, não foi observada a formação de halo de inibição para o confronto com o T. longi-

brachiatum e T. harzianum, entretanto se constatou uma competição entre os microrganismos por substrato, em que o antagonista foi favorecido pelo seu crescimento mais rápido.
Matos et al. (2016), observaram que os percentuais de inibição de crescimento micelial de

Phytophthora sp., se mantiveram acima de 70% quando confrontados com Trichoderma
spp. in vitro. Assim, os Resultados demonstraram que houve efeito promissor dos isolados
de T. longibrachiatum e T. harzianum sobre crescimento do F. oxysporum f. sp. cubense.
Segundo a escala de Bell et al. (1982) e de Rodrigues (2010), os tratamentos testados
apresentaram eficiência no controle do patógeno, diferindo estatisticamente da testemunha
(Tabela 2). As duas escalas testadas também não apresentaram diferença estatística entre
si, podendo ser utilizadas no teste de confrontação direta de isolados de Trichoderma spp.
contra isolados de F. oxysporum f. sp. cubense. A escala de Bell et al. (1982) apresentou
coeficiente de variação menor do que a escala de Rodrigues (2010). Matos et al. (2016)
também encontraram resultados semelhantes ao estudar o biocontrole de Phytophthora sp.
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por isolados de Trichoderma spp. in vitro, com notas variando entre 1,25 a 2,09 pela escala
de Bell et al. (1982).
Tabela 2. Médias das notas do teste de confrontação direta obtidas pelos isolados de Trichoderma spp. contra isolados
de Fusarium oxysporum f. sp. cubense utilizando a escala de Bell et al. e Rodrigues ao 7º dia de avaliação

Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente, pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.

CONCLUSÃO
Conclui-se com este trabalho que os Trichoderma longibrachiatum e T. harzianum são
capazes de controlar com eficiência o Fusarium oxysporum f. sp. cubense, fungo causador
do mal-do-Panamá, em cultivo pareado in vitro, demonstrando grande potencial para o
controle biológico.
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RESUMO

A mulher sempre foi parte relevante da garantia pela segurança alimentar e nutricional das
famílias, por participar historicamente do desenvolvimento da agricultura. No entanto, sua
presença permaneceu discreta por muito tempo no setor. Hoje a participação das mulheres de maneira ativa nas diferentes ocupações da sociedade integra uma realidade cada
vez mais crescente. O objetivo do presente estudo é evidenciar por meio de análise teórica
que nos últimos anos, a participação das mulheres tem contribuído para o desenvolvimento da sociedade e a inovação da vida no meio rural. Trata-se nesse trabalho de um
primeiro esforço para identificar e caracterizar o perfil da mulher na atividade econômica
rural e de uma tentativa em saber onde e como atuam, além das demandas e entraves
enfrentados por fazer parte de um ambiente tradicionalmente dominado por homens no
Brasil. É notório que a participação feminina na agricultura familiar vem impulsionando
o desenvolvimento socioeconômico nacional, assim seu protagonismo no Brasil na produção de alimentos, tem se tornado inclusive referência mundial, certamente não teria
alcançado resultados tão relevantes sem o conhecimento, a capacidade, a competência
e a forma como a mulher se insere na organização do processo produtivo da agricultura
familiar. Ainda que de maneira muito tímida as mulheres atuam no plantio, na colheita,
no beneficiamento, na comercialização dos seus produtos nas feiras agroecológicas e
contribuem na qualificação da produção com assistência técnica especializada, lideram
associações e cooperativas, são empreendedoras, assumindo um importante papel no
processo produtivo, além de contribuir efetivamente para construir caminhos para superação das situações de desigualdade.

Palavras-chave: Gênero, Economia Rural, Empoderamento Feminino.
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INTRODUÇÃO
O mundo em que vivemos não é mais o mesmo, pois as mulheres vêm ocupando
posições transformadoras no nosso cotidiano, sobretudo, mostrando o quanto são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. As funções domésticas não são mais suas
atribuições exclusivas e nem limitam o seu potencial, pelo contrário, o empoderamento da
mulher trouxe perspectivas mais positivas na gestão e inovação de negócios.
Como contextualização, a questão da igualdade de gênero não se restringe ao Brasil
e repercute igualmente em outros países. Tanto que mereceu destaque no alinhamento dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU (Organização das Nações
Unidas) no ano 2015. O quinto item desse alinhamento pontua justamente a necessidade
de promover a igualdade entre os gêneros e o empoderamento das mulheres e meninas.
Assim, com esse cenário na atividade econômica rural, não é diferente. De acordo com a
edição 2011 da publicação “O Estado Mundial da Agricultura e da Alimentação”, elaborada
pela FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), as mulheres representam 43% da força de trabalho rural nos países em desenvolvimento. Ainda segundo a FAO,
estima-se que, ao aumentar o acesso das mulheres aos recursos financeiros e tecnologias
necessários, elas poderiam aumentar a produtividade de suas lavouras de 20 a 30%, o que
reduziria o número de pessoas subnutridas em até 17%, ou seja, 150 milhões de pessoas.
O que se busca, neste estudo é a compreensão da participação feminina e o quanto
e como ocorre o processo de empoderamento das mulheres que se envolvem com as atividades econômicas rurais, uma vez que estas atividades lhes acrescentam múltiplas novas
funções. Procurou-se enfocar a relação entre homens e mulheres, conceito esse que resulta
de uma construção histórica do movimento de mulheres, que vivenciou em sua trajetória
diversos momentos entre os aspectos da divisão dos papéis e da separação público/privado.
Por meio de aportes teóricos observou-se a exclusão das mulheres do mundo do
trabalho, das decisões, da vida pública e consideráveis movimentos que contribuíram para
as mudanças ocorridas com estas mulheres. A estrutura deste estudo está organizada
em três partes. Na primeira será apresentada a revisão bibliográfica sobre as principais
conceituações de gênero e a relação do termo com o movimento feminino no decorrer da
história. A segunda parte apresenta breve consideração sobre a questão de gênero na agricultura familiar, ressaltando que a construção do estudo tem em sua perspectiva o foco em
mulheres envolvidas em atividades econômicas rurais. A terceira contém uma nova proposta
ao campo, uma vez que as mulheres sofrem para o desenvolvimento da economia agrária
e ao acesso à terra, pois historicamente a propriedade da terra é reconhecido como área
masculina, e assim as mulheres ocupam papel secundário neste cenário. Na última parte
se apresentam as conclusões do trabalho.
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CONCEITO DE GÊNERO E SUA REPRESENTAÇÃO SOCIAL SOB ESCOPO
DE LERNER E SAFFIOTI
Quando se fala em gênero, pretende-se ir além das definições estabelecidas sob o
ponto de vista gramatical e ultrapassar o sentido biológico de diferenciação entre homens e
mulheres. Reportando-se, portanto, ao conceito estabelecido para referenciar as relações
entre homens e mulheres, conceito esse que resulta da construção histórica do movimento
de mulheres, que em sua trajetória vivenciou diversos momentos.
Pode-se dizer que o movimento das mulheres, em princípio, reivindicava a igualdade,
a paridade de dignidade homem-mulher. A mulher neste primeiro momento rejeitava o discurso sobre o “especificamente feminino” por ter causado, por meio da divisão dos papéis
e da separação público/privado, a exclusão das mulheres do mundo do trabalho, da vida
pública, das decisões, passando a fazer parte do espaço privado de seu lar. A quem cabia
à tarefa de cuidar da casa, dos filhos e do marido.
A primeira fase do movimento feminista brasileiro é representada pela busca em “visibilizar” o feminino, enquanto elemento qualitativo e constitutivo da população e das instituições
brasileiras. Na tentativa de a mulher se tornar visível, na perspectiva de igualdade, chega-se
a um segundo movimento que pode ser caracterizado pela desilusão, pois o preço pago foi
a renúncia à própria identidade feminina. A igualdade que desconhece a diferença traz em
si uma lista de prejuízos às identidades tanto feministas quanto masculinas.
Busca-se agora mais que do que visibilizar a mulher, entender o “sujeito mulher”, a
identidade feminina e de gênero, desvendando as relações do cotidiano.
Saffioti (1992), em seu artigo Rearticulando Gênero e Classe Social aborda a questão
ideológica e identidade de gênero e afirma que a ideologia de gênero, tal como qualquer
outra ideologia, possui raízes profundas, calcadas na subjetividade dos indivíduos, bem
como no terreno objetivo. Para essa pesquisadora, a diferença entre ideologia e representação social está na origem, na formação dessas categorias. A ideologia tem sua origem
precisa: ela nasce no nível do particular, por exemplo, no nível da formação das classes,
das etnias e do gênero.
Pelo mesmo viés, ao se referirem ao gênero, algumas feministas argumentam de forma
semelhante ao que Lerner (1986) escreve:
sexo é o dado biológico para homens e mulheres. Gênero é a definição cultural
do comportamento definido como apropriado aos sexos em uma dada sociedade em um dado tempo. Gênero é um conjunto de papéis culturais; portanto
é um produto cultural que muda com o tempo (LERNER, 1986. p. 10).

Nessa perspectiva Lorber (1994, p. 5) ressalta que gênero seria
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[...] como um processo de construção social, um sistema de estratificação social
e uma instituição que estrutura todos os aspectos de nossas vidas devido a
sua incrustação na família, no lugar de trabalho, e no estado, bem como na
sexualidade, linguagem e cultura.

Portanto entende-se a produção social da existência, em todas as sociedades conhecidas, implica por sua vez, na intervenção conjunta dos dois gêneros, o masculino e
o feminino. Cada um dos gêneros representa uma particular contribuição na produção e
reprodução da existência.
Nas palavras de Izquierdo (1992) pode-se fazer referência aos gêneros como obras
culturais, modelos de comportamento mutuamente excludentes cuja aplicação supõe o hiperdesenvolvimento de um número de potencialidades comuns aos humanos em detrimento
de outras. Modelos que se impõem ditatorialmente às pessoas em função do seu sexo. Mas
esta só seria uma aproximação superestrutural do fenômeno dos gêneros.
A autora chama a atenção para as palavras de Marx quando este afirma que na produção social de sua existência, os homens entram em relações determinadas, necessárias,
independentes de sua vontade; estas relações de produção correspondem a um grau determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais.
Assim o conjunto das relações de produção constituem a estrutura econômica da
sociedade, a base real, sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política, a qual
correspondem formas sociais determinadas de consciência. Não é a consciência dos homens o que determina a realidade; ao contrário, a realidade social é a que determina sua
consciência (Marx apud IZQUIERDO, 1992).

CONSIDERAÇÕES SOBRE A QUESTÃO DE GÊNERO NA AGRICULTURA
FAMILIAR
A agricultura familiar tem modo de funcionamento e especificidades distintas se comparada com a agricultura não familiar. Naquela o gerenciamento da propriedade é compartilhado pela família havendo, inclusive, uma relação particular com a terra, seu local de
trabalho e moradia, e tem como fonte geradora de renda a atividade produtiva agropecuária,
que é caracterizada por sua diversidade. Segundo o Censo Agropecuário realizado pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2017, 77% dos estabelecimentos
utilizaram essa modalidade produtiva.
Ainda que sabida e reconhecida a importância que a agricultura familiar tem para o
nosso país principalmente porque objetiva a erradicação da pobreza, e subsidia o presente
estudo para que se faça uma reflexão sobre as relações de gênero no meio rural.
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Segundo Silva e Portela (2006) pode ser na agricultura familiar que mais se dê a manifestação das desigualdades no nosso país, dentre elas, a de gênero, pois nessa atividade
as mulheres são responsáveis por quase todo o trabalho executado, quais sejam, plantação
e manutenção de hortas, criação de aves e atividades relacionadas à roça e a pecuária,
assim como os homens. Mas mesmo assim, é existente o modelo de relação hierárquico,
onde predominam as decisões e o poder da figura masculina.
Há tempos, a questão de gênero vem sendo discutida. Porém, é na atualidade que
ganhou significância, principalmente no meio acadêmico e no interior das organizações feministas, já que tem havido avanço nos estudos das relações entre mulheres e homens na
sociedade. (PASTORE, 2005).
Historicamente, as mulheres passaram a ingressar no mercado de trabalho no século
XX, aumentando sua participação entre as décadas de 1950 até 1980. Com o advento da
Constituição Federal de 1988, na qual prevê em seu art. 5º, I que homens e mulheres são
iguais em seus direitos e obrigações (BRASIL, 1988), aumentou ainda mais o número de
mulheres trabalhadoras.
Contudo, de acordo com Pastore (2005, p. 6)
[...] a massiva entrada das mulheres nos espaços de trabalho não significou
uma diminuição das desigualdades de gênero. O emprego para as mulheres
ainda se concentra em alguns setores e em pequeno número de profissões.
Há muitas situações onde as mulheres trabalham em profissões pouco definidas, menos especializadas e menos remuneradas. O espaço doméstico
permanece, na grande maioria das famílias, ainda sob responsabilidade das
mulheres, acarretando uma sobrecarregada jornada de trabalho.

Na agricultura familiar não é diferente, pois as mulheres trabalham com as lidas do
campo e também acumulam as responsabilidades domésticas. Entretanto, como esse tipo
de trabalho não é reconhecido, tem-se a falsa realidade de que a mulher não executa
“trabalho duro”.
Para Tedesco (1999, p. 175)
[...] no meio rural sempre esteve presente a divisão espacial em termos de
casa e de fora1, relacionada à alimentação, educação, limpeza, reprodução
dos princípios inerentes à família do colono e à cultura camponesa e ao meio
rural em geral [...].

Importante ressaltar que, conforme mencionado no parágrafo anterior, mesmo o trabalho executado pela mulher no espaço público – quando elas trabalham no campo – não
há reconhecimento, e não é contado como valor econômico, já que é encarado como sendo
somente uma ajuda ao esposo. Por outro lado, quando se trata de homens, que executam
1

Os termos de casa e de fora devem ser entendidos como espaço privado e espaço público, respectivamente.
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trabalhos no espaço privado, é atribuído alto valor comercial, como exemplo, a produção
de vinhos e queijos.
Paulilo (2001) aborda essa discussão utilizando os termos trabalho produtivo e trabalho
improdutivo. Aquele se refere às atividades que produzem mais-valia e este se refere ao
trabalho doméstico. Tais definições vão ao encontro do acúmulo de atividades às mulheres
e, ao mesmo tempo, o não reconhecimento do trabalho que desempenham.
Ainda que as mulheres venham ganhando cada dia mais espaço profissional no mercado de trabalho, sabe-se que isso se aplica em maior número ao meio urbano. No meio
rural, ainda que sabida a importância do papel por elas desempenhado, por se tratar de um
ambiente mais tradicional e com predominância dos traços mais conservadores, sua autonomia ainda é uma realidade distante.
Dessa forma, talvez não seja o reconhecimento profissional que esteja faltando para
que a mulher atinja o grau de igualdade com o homem, mas sim uma modificação no tocante
a valores ideológicos e culturais, tão impregnados, em nossa sociedade.

UMA NOVA PROPOSTA AO CAMPO
Um dos maiores entraves que as mulheres sofrem para o desenvolvimento da economia
agrária é o acesso à terra, já que historicamente a propriedade da terra é reconhecida como
área masculina, e assim, as mulheres ocupam papel secundário neste cenário. Contudo,
no Brasil quando se trata de aspectos agrários, o índice de mulheres que gerenciam a sua
própria campanha é ínfimo. Para elucidar melhor tal realidade, apresenta-se, a seguir, os
dados do Instituto Oxfam, elaborado por Sauer (2016, p. 10).
[...] a desigualdade fundiária no Brasil também reforça a desigualdade de
gênero. São os homens que controlam a maior parte dos estabelecimentos
rurais e estão à frente dos imóveis com maior área: eles possuem 87,32%
de todos estabelecimentos, que representam 94,5% de todas as áreas rurais
brasileiras. No outro extremo, as mulheres representam quase o dobro do
número de produtores rurais sem posse da terra em comparação aos homens
– 8,1% frente a 4,5%, respectivamente. Ao mesmo tempo, as mulheres são,
proporcionalmente, mais frequentes do que os homens nos estabelecimentos
com áreas menores de 5 hectares.

Para oxigenar ainda mais a discussão Deere e Leon (2003) complementam afirmando
que na América Latina, as mulheres não ultrapassam 20% das administradoras de propriedades. Percebe-se que no caso específico do Brasil a situação é ainda pior, pois segundo
o mesmo autor apenas 11% das mulheres possuem posse da terra, colocando esse grupo e o país como um todo em uma situação ainda pior se comparado a outros países da
América Latina. Um documento importante foi lançado no ano de 2004: o II Plano Nacional
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de Reforma Agrária, formulado pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).
Nele há um plano específico no tocante à promoção da igualdade de gênero na reforma
agrária, deduzindo assim que os dados acima citados não foram alcançados.
O documento inicia reconhecendo que o ambiente agrário possui preponderância masculina e que suas ações visam romper com esse desequilíbrio nas relações. Cita ainda
que é papel do Estado apresentar mudanças legais e institucionais para que isso se torne
possível. Além da necessidade da terra, reconhece que é indispensável a criação de infraestrutura facilitadora do acesso não só das mulheres, mas, também, de outros grupos menos
privilegiados, e adicionalmente, alerta para a necessidade de uma infraestrutura que possa
garantir a posse da terra. O documento possui um texto engajador:
as iniciativas de ampliação dos direitos econômicos e políticos das mulheres
rurais e de seu protagonismo envolvem o reforço de alternativas econômicas
e a criação de oportunidades específicas. Pretende-se ampliar e fortalecer a
participação das mulheres nas atividades produtivas gerais do assentamento
e das áreas reformadas, além do apoio a projetos específicos, a iniciativas de
agregação de valor e geração de renda, do resgate das práticas de medicina
tradicional, do artesanato, da valorização de formas tradicionais de produção
e de projetos de capacitação em diversas áreas como manejo florestal, piscicultura, gestão entre outros. (II PLANO NACIONAL DE REFORMA AGRÁRIA,
2004, p. 27).

Todavia a construção da realidade ainda perpassa por diferentes obstáculos, os quais
reproduzem a violência e a falta de acesso da mulher a terra neste contexto.
Um bom exemplo de bom uso da terra, de empoderamento por meio de ações de
conquista civil, educacional, e engajamento democrático é o Movimento Interestadual
Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB), o qual se localiza em vários estados do Norte e
Nordeste do Brasil. Esse movimento possui diversos projetos nas áreas educacionais, jurídico/político, financeiro, cultural e ambiental. Além de possuir uma relação de diálogo com
diversos setores da sociedade bem como de auxílio às mulheres que compõem o movimento.
Esse grupo é formado em sua maioria por mulheres que, inicialmente, recolhiam o
coco babaçu, extraíam a amêndoa e vendiam para complementar a renda da família, em
um ambiente agrário de luta pela posse da terra. O cerceamento pelo direito a terra por sua
família e as questões de gênero, acabaram motivando essas mulheres a se unirem e fundarem esse movimento, que ultrapassa fronteiras estaduais e já recebeu reconhecimento
nacional e internacional por suas ações.
Um dos projetos de suma importância é a Nova Cartografia Social do Babaçuais que
visa apresentar o modo tradicional de viver dessas mulheres e insuflar a luta pelo acesso a
terras em uma das regiões nas quais os lotes agrícolas se encontram mais concentrados.
Ademais, a confecção desse mapa expõe as áreas de degradação dos babaçuais, e de
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preservação, fornecendo um excelente argumento: as terras que estão em poder dessas
mulheres acabam preservadas ou em processo de recuperação.
Nesse projeto, é perceptível um enorme esforço dessas mulheres, e não só por elas,
mas por toda a comunidade. Suas ações possuem impactos sociais e educacionais positivos,
já que são um exemplo aos seus filhos e para outros de suas comunidades.

CONCLUSÕES
O foco principal deste estudo foi compreender como ocorre o processo de empoderamento, e a relação entre os aspectos de trabalho e renda, e as mudanças ocorridas com as
mulheres envolvidas em atividades econômicas rurais.
O empoderamento das mulheres representa para a sociedade uma mudança na dominação tradicional dos homens sobre as mulheres, e trazem à tona uma nova concepção
de poder e formas democráticas, e novos mecanismos de responsabilidades coletivas.
Percebeu-se por meio das referências utilizadas que a questão de gênero não consiste na
diferenciação entre os sexos e nem em sobreposição de um em relação ao outro. O empoderamento ocorre sutilmente, pois as mesmas são conscientes de que entrar nos espaços
ditos masculinos não é um processo apenas de poder, mas também da conquista de maior
respeitabilidade na própria família.
Enfim, as relações de gênero na unidade familiar rural sofrem mudanças mínimas no
que se refere à divisão das tarefas não-remuneradas ou na decisão dos gastos ou outras
alterações dessa ordem. Tais mudanças impactam positivamente no processo de desenvolvimento rural. Mas, para que tal situação tenha condições concretas de se expressar deve
emergir a problemática de gênero nas formulações da sociedade e nas organizações rurais.
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RESUMO

Este artigo tem como objetivo demonstrar que os espaços protagonizados pelas mulheres da Amazônia paraense geram diversidade de alimentos e renda às suas famílias. A visibilização do real papel das agricultoras na agricultura e na economia, já que
o trabalho delas está inserido nas atividades produtivas e não produtivas, agrícolas e
não agrícolas gerando sustentabilidade, diversidade produtiva, soberania e segurança
alimentar e nutricional e renda. O estudo foi desenvolvido em 5 municípios do Estado do
Pará por meio do monitoramento de 30 agricultoras com o preenchimento da Caderneta
Agroecológica adotadas por elas, a qual possui colunas de anotações e monetarização
dos produtos consumidos, doados, trocados e vendidos, pela aplicação de um questionário socioeconômico com grandes questões acerca do acesso à terra e à água, bem
como pela construção do mapa mental da propriedade caracterizando os espaços de
decisão feminina. Observa-se grande biodiversidade em que foram conferidas aproximadamente 140 espécies vegetais, animais e mais os produtos transformados em alimentos, bem como a visibilização da renda. Conclui-se que a Caderneta Agroecológica
é uma ferramenta que contribui na construção da autonomia, assim como na reprodução
e existência das famílias em que a produção delas gera elevado nível de diversidade de
produtos e alimentos às famílias, os quais são consumidos, doados, trocados e vendidos
pelas mulheres, na visibilidade do trabalho e da renda advindos dos espaços produtivos
realizando a afirmação do trabalho das mulheres na Agroecologia.

Palavras-chave: Agroecologia, Gênero, Mulheres Empoderadas, Quintais Agroecológicos.
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INTRODUÇÃO
Este artigo discute sobre a visibilização do trabalho das mulheres agricultoras e extrativistas da Amazônia paraense que utilizam a Caderneta Agroecológica como instrumento
de empoderamento e monetarização da produção dos espaços geridos por elas e tem como
objetivo demonstrar que os espaços protagonizados pelas mulheres geram diversidade de
alimentos e renda às suas famílias.
O trabalho de orientação do uso e monitoramento da Caderneta Agroecológica (CA)
pelas mulheres é realizado pela Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional
(FASE Amazônia), o qual faz parte de um projeto maior discutido pela Articulação Nacional
de Agroecologia (ANA) em seu Grupo de Trabalho (GT) de Mulheres juntamente com a Rede
de Mulheres Empreendedoras Rurais da Amazônia (RMERA). Estas instituições tem como
o objetivo dar visibilidade, valorizar e incentivar a produção dos quintais agroecológicos,
sobretudo das mulheres agricultoras por meio do uso das Cadernetas.
É importante ressaltar que depois de um longo e fecundo debate entre essas instituições
sobre o Monitoramento da CA, chegou-se a conclusão de que os alimentos contabilizados
na caderneta não ficariam centrados no espaço dos quintais produtivos, como inicialmente
foi proposto pelo projeto, mas abarcaria “o lugar de trabalho e experimentação de forma
autônoma para as mulheres, para produção da agrobiodiversidade soberania e segurança
alimentar”. Estes lugares são espaços, sejam de quintais produtivos ou do rio ou da floresta
dentro ou fora de suas unidades produtivas, os quais são cultivados e preservados pelas
mulheres e que possibilita a diversidade do saber fazer das comunidades.
Desta forma, com esse estudo é possível obter informações que demonstram o real
papel das mulheres na agricultura e na economia da família e do país, já que o trabalho
das mulheres vai além do doméstico. Elas estão inseridas nas atividades produtivas e não
produtivas, agrícolas e não agrícolas gerando sustentabilidade, diversidade produtiva, soberania e segurança alimentar e nutricional, saúde e renda.
Este trabalho também permite que sejam realizados estudos e reflexões sobre gênero
junto com as agricultoras solidificando o debate feminista acerca das condições de inferioridade que as mulheres camponesas se encontram devido a histórica divisão sexual do
trabalho, que segrega e hierarquiza.
A relevância deste trabalho se deve ao fato de que o trabalho desenvolvido pelas
mulheres é historicamente invisibilizado principalmente quando se trata de economia. “As
estatísticas sobre a participação econômica feminina, portanto, devem ser analisadas com
extrema cautela, pois além de revelarem apenas a parcela não-doméstica da contribuição
da mulher à sociedade, tendem ainda a subestimá-la” (BRUSCHINI, 1994, p. 179).
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De acordo com Viera et al (2013) as atividades desenvolvidas por mulheres não são
consideradas trabalho, apenas ajuda, mesmo quando idênticas àquelas feitas por homens,
o que vem sendo confirmando por inúmeros estudos existentes sobre agricultores familiares
e que indicam uma divisão sexual bem definida sobre a invisibilidade do trabalho da mulher. É visível a sobrecarga de trabalho que as mulheres assumem, em geral, porém essa
sobrecarga não corresponde a visibilidade ou reconhecimento social de sua importância na
lógica da produção (ALMEIDA, 2002).
Nas reflexões sobre gênero e feminismo solidifica-se o debate acerca das condições
de inferioridade que as mulheres camponesas se encontram devido a divisão sexual do trabalho, que segrega entre o que é “trabalho de homem” e “trabalho de mulher” e hierarquiza
em que “trabalho de homem vale mais do que trabalho de mulher” e que, de acordo com
Lopes Neto et al (2015), invisibiliza as mulheres fazendo com que as mesmas se submetam a condições de trabalho degradantes que são naturalizadas pelas condições sociais
predominantes. Esta construção social patriarcal traz como consequência no campo e na
construção do conhecimento agroecológico o protagonismo apenas dos homens camuflando
a contribuição decisiva das mulheres camponesas.
Essas reflexões buscam o empoderamento das mulheres a partir da conscientização da
situação que elas estão inseridas. A conscientização é uma categoria freireana que evidencia
o processo de formação de uma consciência crítica em relação aos fenômenos da realidade
objetiva (DAMO, MOURA e CRUZ, 2011). Nesse sentido, estes autores afirmam que a transformação social passa necessariamente pelo desenvolvimento coletivo de uma consciência
crítica sobre o real, e, portanto, pela superação das formas de consciência ingênua.
Desta forma, é importante que neste processo de conscientização os sujeitos se reconheçam no mundo e com o mundo, havendo a possibilidade de que, na transformação do
mundo, transformem a si mesmos (FREIRE, 1980).
As agricultoras e extrativistas possuem espaços produtivos geridos por elas, o quais
são geralmente invisibilizados e desvalorizados. Os chamados quintais produtivos são vistos
como extensão do espaço doméstico e não são percebidos enquanto espaços produtivos,
já que segundo a economia clássica não geram riquezas para o país, uma vez que “os
quintais produzem para o autoconsumo, para manutenção das famílias durante os períodos
de escassez, para garantir a soberania alimentar das famílias, mas não exatamente para o
mercado” (LOPES NETO; LOPES; FEITAL, 2015, p. 2).
Segundo Gazolla e Schneider (2007), o autoconsumo, relaciona-se com diversos aspectos da vida dos agricultores, como a sociabilidade e a reciprocidade entre as famílias,
como por exemplo, a troca de alimentos e de sementes, com autonomia e proteção diante
do mercado de alimentos e com estratégias para garantir segurança alimentar e nutricional.
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Neste sentido, o quintal também é entendido como espaço apenas de socialização e
não de produção. Visto como o lugar que sempre tem uma mesa e cadeiras para alocar as
conversas e que não é notada a diversidade e o trabalho ao seu redor. Os espaços produtivos geridos pelas mulheres são áreas que apresentam grande biodiversidade, além disso
há a confecção de produtos que complementam a alimentação e a renda de forma saudável
gerando segurança alimentar e nutricional às famílias.
A soberania e a segurança alimentar e nutricional têm sido consideradas fundamentais aos países considerados periféricos por proporcionarem maior autonomia econômica,
social, ambiental etc, em que para ser livre, um povo precisa ser soberano, o que passa,
necessariamente, pela alimentação e pela saúde. Ser soberano é produzir e comercializar
alimentos localmente, tendo forte vínculo com a cultura e ao modo de vida de cada região,
afastando a dependência que existe dos grandes mercados internacionais para alimentar a
população de um país, bem como ter uma produção limpa, sem agrotóxicos e transgênicos,
prevendo a saúde em geral tendo por objetivo a manutenção do equilíbrio ambiental, o que
ocorre nos sistemas agroecológicos.

OBJETIVO
O objetivo deste artigo é demonstrar que os espaços protagonizados pelas mulheres
da Amazônia paraense geram diversidade de alimentos e renda às suas famílias.

MÉTODOS
O estudo foi desenvolvido em campo por meio do preenchimento das Cadernetas
Agroecológicas pelas mulheres no período de um ano; pelo monitoramento destas cadernetas junto às agricultoras, o que foi realizado por técnicas da FASE Amazônia havendo
orientação para o preenchimento da CA pelas agricultoras; pela aplicação de um questionário
socioeconômico elaborado com grandes questões acerca do acesso à terra e à água, do
extrativismo, com objetivo de obter informações da vida das mulheres referente ao papel que
desempenham enquanto mulheres trabalhadoras rurais organizadas; e também por meio da
construção do mapa mental da propriedade caracterizando os espaços de decisão feminina.
As metodologias participativas utilizadas junto às agricultoras foram as formações que
abordaram estudos e reflexões sobre gênero e feminismo, bem como a metodologia sobre
a utilização das cadernetas no sentido de monetarizar seus produtos consumidos, doados
e trocados. Para isso foram realizadas um total de 16 oficinas.
O monitoramento se deu por meio de visitas técnicas aos espaços produtivos durante
um ano, iniciando em março de 2017 até fevereiro de 2018, sendo realizada uma média de
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5 visitas (sejam elas em forma de reuniões ampliadas ou de visitas individuais às mulheres
monitoradas) a cada uma das 13 comunidade monitoradas contabilizando 30 mulheres com
cadernetas distribuídas em cinco municípios paraenses pertencentes a três mesorregiões
do Estado do Pará: mesorregião Nordeste Paraense, em especial no Território do Baixo
Tocantins, nos municípios de Igarapé Miri e Abaetetuba; mesorregião Metropolitana de
Belém, no município de Santo Antônio do Tauá e; mesorregião do Baixo Amazonas, nos
municípios de Santarém e Belterra.;
O critério para adesão das mulheres às cadernetas foi apenas querer usá-las, preeche-las e contabilizar o seu trabalho produtivo, ou seja, as mulheres apenas as adotaram.
A CA é como um caderno de anotação, dividido de forma em que as mulheres consigam
anotar sua produtividade camponesa, com colunas que ajudam a identificar, quantificar e
monetarizar o que é consumido, doado, trocado e vendido.
Os dados foram tabulados em planilhas do editor Excel referente a cada CA pertencente a cada uma das agricultoras e os respectivos formulários e estão sendo analisados
a partir deste editor.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A sistematização das informações apanhadas neste trabalho ainda não foi totalmente
concluída. Contudo, é possível compreender algumas constatações em função do conjunto
de processos realizados e reflexões coletivas junto as mulheres.
Sobre o estudo em geral, há condições de inferir que mesmo com toda a biodiversidade
produtiva constatada, as mulheres enfrentam muitas dificuldade de se organizar e de produzir,
devido a necessidade de dedicar tempo com o cuidado com os filhos, principalmente pela
ausência de apoio moral e da co-responsabilização das diferentes esferas do trabalho por
parte dos companheiros, o que restringe a participação delas nas atividades dos grupos de
mulheres e associações. Contudo a maioria delas está ligada há algum grupo de mulheres
ou associação mesmo com baixa frequência na participação.
Além disso, a falta de incentivo seja de cunho financeiro, a falta de insumos e as dificuldades no desenvolvimento das atividades produtivas, devido as difíceis condições de
trabalho que enfrentam prejudicam a produção e a produtividade.
O monitoramento também traz informações sobre a dificuldade comum das mulheres
em monetarizar o que não é monetarizado, ou seja, aquilo que é doado, consumido e trocado. Observa-se que isto ocorre por não serem treinadas historicamente a enxergar esses
alimentos como mercadoria.
Em consonância com os estudos de Lopes Nero et al (2015) os dados da CA possibilita constatar a notável diversidade de espécies exploradas de forma sustentável pelas
Agroecologia: métodos e técnicas para uma agricultura sustentável - Volume 4

197

mulheres do Pará. Contudo, neste estudo não iremos aprofundar as análises da totalidade
dos dados e retrataremos resultados dos coletivos de Laranjituba e África e Pirocaba, bem
como dois casos individuais.
O estudo traz evidências de que as atividades produtivas desenvolvidas pelas agricultoras compõem uma grande diversidade biológica de espécies advindas do extrativismo,
cultivo e criações com mais de 140 espécies conferidas (ver tabela 1).
Tabela 1. Diversidade biológica dos quintais agroecológicos geridos pelas mulheres.
Espécies/Produtos

Classificação

Abiu, Açaí, Acerola, Abacaxi, Abacate, Ajirú, Ameixa, Bacaba, Bacabi, Bacuri, Banana, Biribá, Cacau,
Cajarana, Cajú, Carambola, Cupuaçú, Coco, Fruta pão, Goiaba, Graviola, Inajá, Ingá, Laranja, Limão,
Manga, Maracujá, Mamão, Marí, Melancia, Muruci, Murumuru, Pupunha, Tamarindo, Tangerina, Tucumã, Turanja, Urucum, Uxi.

Frutas

Alface, Açafrão, Carurú, Cheiro verde, Chicória do Pará, Couve, Couve orelha de macaco, Feijão verde,
Jambú, Jerimum, Maxixe, Pepino, Pimentinha, Pimenta dedo de moça, Quiabo, Taioba, Tomate, Tomate
cereja, Vinagreira.

Hortaliças

Alfavaca, Algodão, Amor crescido, Anador, Aroeira, Arruda, Babosa, Boldo, Canela, Capim limão, Capim
marinho, Capim santo, Catinga de mulata, Cipó alho, Cravo cidreira, Cominho, Elixir paregórico, Erva
cidreira, Gengibre, Hortelã, Hortelã folha grossa, Manjericão, Maravilha, Mastruz, Meracilina, Mucura-caá, Noni, Pariri, Pirarucú, Pirarucú branco, Sete dores, Sucuúba, Terramicina, Vindicá, Vic.

Ervas Medicinais

Batata doce, Cará, Cará roxo, Mandioca, Macaxeira.

Raízes/Tubérculos

Arroz, Feijão, Gergelim, Milho.

Grãos/Sementes

Galinha caipira, Gado, Pato, Paturi, Peixes, Perú, Porco.

Pequenos Animais

Farinhas de Tapioca e de Mandioca, Croeira.

Farinhas

Artesanato de Miriti, Bejú, Biscoitos de coco e de castanha, Carirú, Cana de açúcar, Coloral, Doces,
Geléias, Goma de tapioca, Maniçoba, Ovos, Polpas de frutas, Tacacá, Tapioca, Tipiti, Tucupi, Vinho de
açaí.

Outros alimentos/ produtos

Fonte: Pesquisa de campo

Esta tabela reflete a biodiversidade, bem como seus produtos e/ou alimentos que são
produzidos e confeccionados pelas mulheres e que são essenciais para manutenção da
segurança alimentar e nutricional das famílias, bem como proporciona saúde e renda, já que
os produtos advindos dos quintais produtivos são produzidos sem o uso de agrotóxicos e de
transgênicos, consumidos pelas famílias, trocados e comercializados nas próprias comunidades e nas feiras: seja nas feiras em seus municípios, bem como na Feira Agroecológica
realizada mensalmente pela FASE Amazônia na cidade de Belém do Pará. Algumas delas
fornecem aos mercado institucionais (Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
e Programa de Aquisição de Alimentos - PAA).
Com essa diversidade de produtos as famílias evitam que os mesmos sejam adquiridos
no mercado, onde na maioria das vezes os alimentos são produzidos com agrotóxicos e
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adubos químicos, bem como evita-se que o consumo familiar seja realizado em sua maioria
de origem industrializada garantindo alimentos e nutrientes saudáveis, sem aditivos.
Neste sentido, vários autores debatem que a
“A possibilidade de adquirir comidas em grandes redes de supermercados faz
com que o consumidor se deslumbre com as diversas opções, com a novidade
das indústrias alimentícias e com os preços cada vez mais atrativos de alguns
gêneros (devido à competição entre várias marcas), não agregando grande
importância aos aspectos relacionados com o valor nutricional do alimento
que estão adquirindo” (ALMEIDA et al, 2002; GARCIA, 2003; OLIVEIRA, 1997
citado por FRANÇA et al, 2012, p. 4).

Os resultados dos rendimentos de dois coletivos demonstrados abaixo, são feitos por
comunidades, seja uma única comunidade ou o agrupamento de duas ou mais, o que dá
uma noção mais ampliada do volume de produção consumida, doado, trocado e vendido
nos referidos coletivos monitorados. Ressaltamos que os meses transformados em gráfico
e em tabela são os meses em comum para todas as mulheres ainda que há mulheres que
anotaram meses a mais. Essa aglutinação dos meses em comum a cada coletivo de mulheres se faz necessário para padronizar as análises.
Desta forma, aglutinamos as Comunidade de Laranjituba e África em Abaetetuba e
observamos rendimentos totais (tabela 2) que concentram o destino da produção principalmente no consumo (45%) e vendas (40%). A doação (10%) e a troca (5%) atingem valores
menores (ver gráfico 1).
Tabela 2. Totais referente ao período de abril de 2017 a janeiro de 2018.
Consumido

Doado

Trocado

Vendido

Total

Média

R$ 13.230,50

R$ 3.155,75

R$ 1.396,55

R$ 11.715,00

R$ 29.497,80

R$ 589,95

Fonte: Planilhas CA

Verificamos nesta tabela consideráveis montantes em todos os itens com uma média
mensal de R$589,95 para cada uma das cinco mulheres. Desta forma é possível verificar
que há uma renda mensal considerável originada do trabalho realizado por cada mulher
provando a importância dessa produção no consumo e renda da família.
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Gráfico 1. Rendimentos totais dos Quilombos Laranjituba e África, Abaetetuba.

Fonte: Planilhas CA

Os rendimentos totais representados neste gráfico demonstram as porcentagens já
descritas acima com anotações das cadernetas no período de abril de 2017 a janeiro de
2018 originadas da CA de cinco mulheres. Com isso é possível desmitificar a ideia de que
somente os homens geram renda para o sustento da família. Aqui as mulheres agricultoras
e extrativistas geram produção e renda às suas famílias contrariando a construção patriarcal de que: “... seria do homem o mundo da produção, entendida aqui como envolvendo as
atividades voltadas para o mercado, geradoras de renda monetária, aquelas normalmente
tidas como sendo ‘as que de fato importam’.” (MENASCHE et al, 1996, p. 19).
No coletivo da comunidade de Pirocaba em Abaetetuba os rendimentos apresentados
abaixo demonstram que temos certo equilíbrio entre o que foi consumido R$ 8.459,00 e
vendido R$ 7.245,30, conforme tabela 3. Anualmente acumulou R$ 18.873,00 e obteve uma
média entre as cinco mulheres da comunidade Pirocaba de R$ 293,60.
Tabela 3. Totais referente ao período de abril de 2017 a janeiro de 2018, Pirocaba.
Consumido

Doado

Trocado

Vendido

Total

Média

R$ 8.459,00

R$ 2.966,70

R$ 202,00

R$ 7.245,30

R$ 18.873,00

R$ 293,60

Fonte: Planilhas CA

Neste caso temos uma renda média por mulher menor que o coletivo de Laranjituba
e África, mas não deixando de observar a importância dessa renda para o coletivo e para
cada uma das mulheres.
O gráfico 2 abaixo demonstra os percentuais desta tabela. Consumo de 45%, venda
de 38%, doação de 16% e troca de 1% sendo das anotações da CA do período de abril de
2017 a janeiro de 2018.
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Gráfico 2. Rendimentos totais da comunidade de Pirocaba, Abaetetuba.

Fonte: Planilhas CA

A monetarização dos produtos e a visualização da renda leva a valorização do trabalho
das agricultoras e extrativistas e é essencial para que elas percebam a importância do papel
que desempenham para que o empoderamento seja constante, bem como de afirmar que
os afazeres dessas mulheres não é ajuda é trabalho. Nesse sentido, as autoras Maronhas,
Schottz e Cardoso (2014, p. 3755) afirmam que:
Ao refletir sobre suas experiências, muitas mulheres perceberam que há uma
enorme desvalorização do seu trabalho por parte dos maridos e também da
própria comunidade, que enxergam as suas iniciativas de organizar-se em
grupos produtivos como “perda de tempo” ou “invenção de moda” de quem
“não tem nada pra fazer”.

De acordo com Damo, Moura e Cruz (2011), a conscientização consiste no desenvolvimento crítico da tomada de consciência, ou seja, “que ultrapassemos a esfera espontânea
da apreensão da realidade, para chegarmos a uma esfera crítica na qual a realidade se dá
como objeto cognoscível e na qual o homem assume uma posição epistemológica” (FREIRE,
1980, p. 26). Essa tomada de consciência nada mais é do que o empoderamento, já que o
processo de conscientização está em desenvolvimento.
De forma individual expomos aqui dois casos para ilustrar ainda mais os resultados.
Neste primeiro caso refere-se a tradução da diversidade de produção em renda, que observa-se no gráfico 3 em que verifica-se a movimentação que a agricultora Vera realizou
em seu espaço agroecológico principalmente no item venda. Ela participa de diferentes
mercados como as feiras da comunidade e agroecológica e também dos próprios mercados institucionais.
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Gráfico 3. Renda de Abril a Dezembro da Vera, Comunidade Bacuri, Abaetetuba/PA.

Fonte: Cadernetas Agroecológicas
Neste gráfico verifica-se que a Vera fez vendas consideráveis no período de nove meses
(Abril a Dezembro de 2017) de monitoramento da CA obtendo uma média de aproximadamente R$540,00 por mês. Além da expressividade na venda ela também tem um consumo
médio significativo com aproximadamente R$340,00 por mês. Além disso, monetarizando
sua doação, verifica-se um valor próximo de R$160,00 mensais que a Vera se solidariza com
seus vizinhos e/ou familiares, demonstrando a importância dessa ação naquela comunidade
para manter laços afetivos e a segurança alimentar e nutricional.
Temos também a Gecidalva da comunidade Remédios em Santo Antônio do Tauá
em que apresenta o consumo, venda e troca aproximados. O gráfico 4 demonstra as três
dimensões dessa equiparação referente ao período de dez meses de monitoramento.
Gráfico 4. Equilíbrio de três dimensões da produção da Gecidalva, Comunidade Remédios em Santo Antonio do Tauá/PA.

Fonte: Cadernetas Agroecológicas
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Este gráfico mostra que no período de Março a Dezembro de 2017 houve uma aproximação entre as três dimensões, ou seja, entre o que é consumido (28%), vendido (39%)
e doado (32%) demonstrando certo equilíbrio das três atividades, o que garante renda e
diversidade de consumo.
Nos dois casos individuais, a produção para o autoconsumo é expressiva se aproximando da venda. Por sua vez, a renda obtida pela venda dos gêneros alimentícios produzidos
nos quintais chega a superar o valor da produção destinada ao autoconsumo, girando em
torno de meio salário mínimo por mês.
Segundo Lopes Neto (2015), a produção para o autoconsumo também merece destaque, uma vez que a maior parte da alimentação das famílias provém dos quintais, sendo
que, em média, 70% de todos os produtos consumidos mensalmente são cultivados pelas
mulheres. Para algumas famílias, essa é a principal fonte de renda.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, observa-se que a CA é uma ferramenta que contribui na construção
da autonomia, na visibilização da produção e do trabalho das mulheres rurais, bem como na
reprodução e existência das famílias em que a produção delas gera elevado nível de diversidade de produtos e alimentos às famílias, os quais são consumidos, doados, trocados e
vendidos pelas mulheres gerando renda segurança alimentar às agricultoras e suas famílias
atingindo de forma satisfatória o objetivo deste artigo.
Do ponto de vista econômico, portanto, a CA possibilitou visibilizar a importância
das mulheres na produção para o autoconsumo, na promoção da saúde e na geração de
renda das famílias.
A CA ganha legitimidade, na medida em que busca dimensionar a contribuição produtiva das mulheres camponesas, consolidando a premissa de que Sem Feminismo não

há Agroecologia sendo, então, um instrumento de afirmação do trabalho das mulheres
na Agroecologia.
O objetivo maior de demonstrar que os espaços protagonizados pelas mulheres geram diversidade de alimentos e renda às famílias foi alcançado com êxito. A pesquisa e o
acompanhamentos junto às agricultoras pretende continuar e a visibilizar o protagonismo
e o trabalho desenvolvido pelas mulheres rurais no sentido de conscientiza-las e que elas
possam mudar sua realidade a partir do empoderamento.
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RESUMO

O texto que segue é uma apresentação e discussão sobre a experiência da CSA enquanto
um movimento dentro da agroecologia, economia solidária e educação para um consumo
cidadão. Chama a atenção em todo o mundo, um crescente modelo de integração entre
consumidor e agricultor, conhecido no Brasil, como CSA – Comunidade sustenta a agricultura, e essa forma de comercializar os alimentos já nasce dentro do que se espera de
uma agricultura sustentável. Formulamos a pergunta se, e até que ponto, o movimento
pode trazer perspectivas novas diante de algumas crises atuais. Está dividido em duas
partes. Primeiro, contextualizamos o termo CSA, depois a elencamos um debate entre a
economia solidaria e a busca por um consumo cidadão. Por meio de buscas em bases
de dados, observamos relatos de artigos em que a iniciativa da CSA, encontra-se no
mundo todo. No Brasil, o termo Community Supported Agriculture (CSA) foi traduzido e
vem sendo adotado por Comunidade Sustenta a Agricultura (CSA). Existe uma tendência
de mercado, para um consumo mais solidário e cidadão. E que o modelo de CSA é uma
oportunidade para produtores e consumidores, pois aborda aspectos sociais, econômicos e ambientais.

Palavras- chave: Economia Solidária, Consumo Cidadão, Comunidade Sustentada
Pela Agricultura.
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INTRODUÇÃO
Cada vez mais é possível encontrar pessoas/consumidores, que aderem a uma escolha
de alimentos baseados nos princípios da agroecologia. Que vai além da busca por alimentos saudáveis, em direção a um crescente interesse em saber como esses alimentos foram
cultivados e sob que condições ambientais. Imediatamente, porém, essas pessoas defrontam-se com o desafio de enfrentar uma escolha baseada em uma viabilidade econômica
justa, diminuindo a distância em relação à vivência do campo, pois trata-se de consumidores
urbanos, em sua grande maioria.
Chama a atenção em todo o mundo, um crescente modelo de integração encontre consumidor e agricultor, conhecido no Brasil, como CSA – Comunidade sustenta a agricultura.
Trata-se de uma forma de comercializar os alimentos que nasce dentro do que se espera
de uma agricultura sustentável. A iniciativa resulta de uma produção baseada nos princípios da agroecologia, com alimentos de qualidade superior ao convencional. Esse modo
de produção combina o cuidado com a conservação do solo e da água, a manutenção da
biodiversidade. Além disso, em estreita conexão com esse modelo de vida, também emerge
uma cultura solidária, onde as relações humanas são mais valorizadas, uma tendência de
maior apreciação de coordenadas solidárias para a economia e, nas relações de consumo,
atitudes mais conscientes e cidadãs.
Neste texto tentamos enfrentar a pergunta se, e até que ponto, o movimento pode trazer
perspectivas novas diante de algumas crises atuais. Está dividido em duas partes. Primeiro,
contextualizamos o termo CSA, depois elencamos um debate entre a economia solidaria e
a busca por um consumo cidadão.

METODOLOGIA
O levantamento bibliográfico foi realizado durante o segundo semestre do ano de
2018, fazendo uso das principais bases digitais para busca de artigos científicos: Google
Acadêmico, Portal de Periódicos CAPES e Scielo. Os termos utilizados para a investigação
foram: „comunidade sustenta a agricultura‟, „economia solidária‟ e „educação para consumo
cidadão‟. A busca foi feita com os termos em português e inglês.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Uma preocupação na busca por melhoria na qualidade de vida aliada a preservação
ambiental e uma distribuição mais justa dos recursos econômicos, fez com que agricultores e consumidores, se unam em um modelo chamado CSA (Comunidade que Sustenta a
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Agricultura), o termo vem do inglês de community-supported Agriculture, em tradução livre,
agricultura apoiada pela comunidade (FERREIRA NETO; TORUNSKY, 2014). A rede global
da CSA é conhecida como rede URGENCI (URGENCI, 2016).
Da união entre consumidores e agricultores nasce a CSA – Comunidade sustenta
a agricultura, trata-se de uma possibilidade de organização da cadeia de produção e distribuição de alimentos cujo objetivo vincular a produção ao consumo, com menor elos de
cadeias, em uma região geográfica próxima, preferencialmente periurbana (CSA BRASIL,
2018; HITCHMAN, 2015).
Além a proposta de diminuir os intermediários durante os acordos de compra e venda,
existe uma parceria onde consumidor e produtor dividem os custos e os riscos inerentes ao
processo produtivo, além disso, existe total transparência dos custos mantidos pelo produtor, que se responsabiliza em informar por meio de planilhas detalhadas aos consumidores
com a periodicidade mínima de 3 meses (CSA BRASIL, 2018). Os consumidores pagam
antecipadamente a produção desses agricultores e semanalmente recebem os produtos
que foram colhidos naquele período. O preceito básico é que os produtos, sejam da estação, sem agrotóxicos, cultivados localmente e de acordo com os princípios da agroecologia
(HITCHMAN, 2015).
Os produtos entregues variam de local para local, valorizando a cultura alimentar, e
pode conter de 9 a 10 itens, sendo os mais comuns: vegetais, ervas, frutas e legumes, que
variam conforme a época, mas também pode incluir outros produtos como ovos, carnes,
flores, mel, geleias, peixes, grãos e aves (CSA BRASIL, 2018; HITCHMAN, 2015).
Embora, no Brasil as iniciativas de Agricultura Sustentada pela Comunidade sejam
recentes, os grupos de CSA já existem no mundo todo. Conforme, nos apresenta em dados oficiais da página CSA Brasil primeiro grupo começou em julho de 2011, na cidade de
Botucatu/SP e dessa data em diante já conta com mais grupos organizados em São Paulo,
Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Pernambuco e em Minas Gerais
(CSA BRASIL, 2015), é possível verificar os pontos relacionados a CSA no Brasil na figura 1.
Os registros sobre a CSA iniciam com a necessidade de as famílias japonesas adquirirem alimentos agricultáveis de forma saudável, principalmente depois do desastre de
Minamata, em 1956, onde centenas de pessoas foram contaminadas com mercúrio (SILVA,
2015). Nessa ocasião, um grupo de mulheres consumidoras, passou a se organizar, para
comprar seus alimentos diretamente dos agricultores orgânicos, de forma que os laços de
confiança foram estabelecidos, e com um sistema de troca simples, a garantia da compra
em troca da certeza de saber que os alimentos eram produzidos de forma agroecológica
(HITCHMAN, 2015).
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Figura 1. Pontos relacionados a CSA presentes no Brasil 2018.

Fonte: Adaptado pelos autores de CSABrasil, 2018.

Essa atividade ficou também ficou conhecida no Japão como Teikei, palavra para
„solidariedade‟ (HENDERSON; VAN EN, 2007). Os grupos de Teikei formam uma rede que
continua a aumentar. O movimento adquiriu abrangência global com a rede Urgenci, que
congrega diversas redes nacionais, reunindo mais de um milhão de pessoas, tanto produtores como consumidores (HITCHMAN, 2015).
Nesse mesmo período em que surgiam as CSA no Japão, várias iniciativas semelhantes
foram crescendo ao redor do mundo, no Chile, a dados de que a primeira tentativa foi em
1971, na América do Norte, teve início em 1986 (MCFADDEN, 2004). Depois nas décadas
de 80 e 90, os grupos de CSA aumentaram nos Estados Unidos, atingindo o equivalente a
1.000 projetos, hoje é possível encontrar o movimento em todos os continentes (URGENCI,
2016). Outro exemplo de pais, na qual o modelo CSA, tem aumentado é a China, na qual,
atualmente, apresenta mais de 800 grupos de CSAs e atingem cerca de 100mil consumidores (HITCHMAN, 2015).
Em um recente trabalho, os autores (ORTEGA et al., 2017), entraram em contato com
51 comunidade de CSA e obtiveram a resposta de 24, do qual resultou um quadro com
numero de cotistas e valor médio da cota, em resumo, os estados com CSA, Minas gerais,
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São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Cataria, numero de cotistas é
mínimo foi de 26 e o máximo de 135, o valor das cotas variam de R$ 55 até R$ 170.
A Economia solidária busca de uma forma geral, uma economia onde se tem uma
completa conexão e respeito com a natureza, além da valorização do trabalho humano, sem
uma acumulação de riqueza privada e sim buscando um bem social.
É uma alternativa diferente baseada na democracia e na cooperação, de modo que se
busca a autogestão, onde todos os trabalhadores do negócio são os próprios donos.
Com esse preceito a CSA, por muito vem levantando essa bandeira, ou seja, o seu
ideal é o de um bem comum, onde todos devem colaborar para que possam buscar uma
economia mais sustentável, com a consumação de alimentos de produtos sustentáveis e
locais, onde não agride nosso meio ambiente.
Nesse contexto, podemos dizer que a economia solidária é praticada por grupos organizados onde comandam seus próprios trabalhos garantindo um preço justo, fortalecendo
e muito a relação entre o campo e a cidade, e permitindo uma ação mais crítica dos consumidores sobre uma vida saldável, de alimentação e com maior interesse sobre os rumos do
desenvolvimento relacionados à atividade econômica.
Com esse ideal, a economia solidaria surgiu na Inglaterra no século XIX, e teve o início
no Brasil no final do século XX, mas com fortes movimentos a partir dos anos 80.
Um dos idealizadores da economia solidaria no Brasil foi o professor e economista Paul
Singer, nascido em família de judeus em Viena na Áustria. Quando a Alemanha foi anexada
a Áustria em 1938, sua família se mudou para o Brasil em 1940, com medo de perseguição
dos nazistas aos judeus, e se estabeleceram em São Paulo, SP (CASTRO, 2010).
Singer participou de diversos movimentos sindicais, onde liderou a famosa greve dos
300 mil que 1953 paralisou toda a indústria paulistana, quando ainda trabalhava de metalúrgico (CASTRO, 2010).
Ingressou na faculdade de economia na Universidade de São Paulo com sua graduação
em 1959. Em 1960 iniciou como professor assistente na USP, em 1966, obteve o grau de
doutor em Sociologia com um estudo sobre desenvolvimento econômico e seus desdobramentos territoriais. Em 1980 ajudou a fundar o PT (Partidos dos Trabalhadores), juntamente
com outros intelectuais ligados a esquerda (CASTRO, 2010).
Participou de diversos órgãos do governo, contribuindo com seus vastos estudos econômicos, chegou a assumir a Secretaria de Planejamento do município de São Paulo, na
gestão da Prefeita Luiza Erundina. A partir de 1998, trabalhou diretamente com a economia
solidária, onde ajudou na criação da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares
da USP, quando foi convidado pela CECAE a assumir o cargo de coordenador acadêmico
da incubadora (CASTRO, 2010).
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A partir de junho de 2003, Singer passa a ser o titular da Secretaria Nacional de
Economia Solidária (SENAES), A secretaria foi criada no âmbito do Ministério do Trabalho
e Emprego e fomenta por todo o país a geração de trabalho e renda através de uma forma
diferenciada de organização do trabalho, a Economia Solidária (Dispõe sobre a composição, estruturação, competência e funcionamento do Conselho Nacional de Economia
Solidária – CNES, 2006).
Nesse contexto, a economia solidária tem entre seus princípios Gerais:
1. A valorização social do trabalho humano,
2. A satisfação plena das necessidades de todos como eixo da criatividade tecnológica e da atividade econômica,
3. O reconhecimento do lugar fundamental da mulher e do feminino numa economia
fundada na solidariedade,
4. A busca de uma relação de intercâmbio respeitoso com a natureza, e 5 - os valores
da cooperação e da solidariedade.
Consoante se depreende, extraindo do Fórum Brasileiro de Economia Solidário, o
conceito de que:
A Economia Solidária constitui o fundamento de uma globalização humanizadora, de um desenvolvimento sustentável, socialmente justo e voltado para a
satisfação racional das necessidades de cada um e de todos os cidadãos da
Terra seguindo um caminho intergeracional de desenvolvimento sustentável
na qualidade de sua vida (FÓRUM BRASILEIRO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA,
2018).

Desse modo, concluímos que a CSA, possui um método de Economia solidária, onde
todos buscam somente um bem comum, ou seja, a união de pessoas e a descapitalização
de lucros, onde tudo é de todos e o bem comum é o maior objetivo.
Notamos que a mudança de hábito dos consumidores ao longo do tempo vem mudando, e com isso se tornam um publico mais preocupado com o meio ambiente e com as
mudanças da natureza.
Para isso, os cidadãos que utilizam a CSA se preocupam como são realizados o cultivo dos seus alimentos, e os próprios fornecedores parceiros devem manter uma linha de
produção voltada às regras e ao objetivo do grupo de consumidores.
Uma organização totalmente pautada no desenvolvimento agrário sustentável, buscando
consumidores conscientes vem tomando forma desde 2011, com o objetivo de proteger as
pequenas plantações e dar oportunidade a agricultura familiar com um consumo consciente.
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Esse é consumo cidadão que muito vem sendo debatido e ganhando espaços nas
discussões nacionais, através de diversos projetos onde desde cedo colocam esse tema
relacionado com as crianças e tem por objetivo conscientizar o público da menor idade, que
são os mais novos consumidores a valorizar empresas e indústrias que se preocupa com
o meio ambiente.
Nesse contexto, temos o instituto Alana, um projeto socioambiental que também é
voltado ao consumo consciente sendo o objetivo do Projeto Criança e Consumo é divulgar
e debater ideias sobre as questões relacionadas à publicidade dirigida às crianças, assim
como apontar caminhos para minimizar e prevenir os prejuízos decorrentes dessa comunicação mercadológica (ALANA, 2018).
Posto isso, com essas pequenas introduções de consumo conscientes e com uma educação que chega cada vez mais cedo às crianças e aos cidadãos, no intuído de valorizar os
alimentos gerados e consumidos livres de agrotóxicos, com uma plantação mais sustentável,
é que a CSA vem ganhando cada vez mais espaço em âmbito nacional.

CONCLUSÕES
Observamos por meio dos artigos citados, que a iniciativa da CSA, encontra-se no mundo todo.
No Brasil, o termo Community Supported Agriculture (CSA) foi traduzido e vem sendo
adotado por Comunidade Sustenta a Agricultura (CSA).
Existe uma tendência de mercado, para um consumo mais solidário e cidadão.
O modelo de CSA é uma oportunidade para produtores e consumidores, pois aborda
aspectos sociais, econômicos e ambientais.
Por fim, recomendamos, em trabalhos futuros, investigações mais detalhadas sobre
as relações de confiança e talvez a chance desse modelo se expandir para outros setores de consumo.
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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo geral analisar a sustentabilidade econômica e ambiental
na produção agropecuária em laticínios de pequeno e médio porte nos Campos Gerais –
PR. O corpus desta pesquisa foi gerado a partir de questionários com perguntas abertas
ou semiestruturadas, aplicadas a gerentes de produção e/ou proprietários dos laticínios.
Além desses, o corpus foi gerado por rodas de conversa realizadas com gerentes de
produção das mesmas instituições referidas. Para a realização desse estudo fundamentou-se nas contribuições teóricas sobre sustentabilidade econômica e ambiental; e sustentabilidade na atividade leiteira em pequenos e médios laticínios. A presente pesquisa
é classificada do ponto de vista de sua natureza como aplicada, com o objetivo de gerar
conhecimentos para utilização prática e dirigida à solução de problemas específicos; a
pesquisa também se caracteriza como qualitativa. Os resultados da pesquisa apontam
que os laticínios de pequeno e médio porte ainda não se encontram estruturados quanto
à implantação da sustentabilidade econômica e ambiental; concluiu-se, que os produtores
não possuem conhecimento técnico sobre sustentabilidade na atividade leiteira. A guisa
de conclusão dessa pesquisa aponta que, no entanto, há ainda um longo caminho a ser
percorrido para que os laticínios de pequeno e médio porte consigam se adaptar a implantação ou até mesmo a educação quanto a sustentabilidade econômica e ambiental

Palavras-chave: Laticínio, Sustentabilidade Econômica, Sustentabilidade Ambiental.
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INTRODUÇÃO
A produção de leite e seus derivados desempenham um papel importante no cenário
nacional, seja quanto aos aspectos econômicos, como o peso positivo na balança comercial
e geração de renda, ou aos sociais, como geração de emprego, conservação da população
no meio rural ou melhoria da qualidade de vida em locais distantes dos aglomerados urbanos.
A produção de leite no Brasil vem crescendo desde a década de 1990, quando houve
a liberação do preço do leite. A produção de leite brasileira foi de 33,5 bilhões de litros em
2017, sendo 35,7% oriundos da região Sul, 34,2% da Sudeste, 11,9% da Centro-Oeste,
11,6% da Nordeste e 6,5% da região Norte. Entre 2012 e 2017, o aumento da produção
nacional foi de 1,2 bilhão de litros, impulsionada principalmente pelos três estados do Sul.
Até 2014, a produção de leite brasileira sob inspeção cresceu de forma contínua, atingindo
a marca de 24,7 bilhões de litros adquiridos pela indústria. Entretanto, nos anos de 2015 e
2016, a produção brasileira apresentou quedas consecutivas, fato até então inédito. Em 2017,
o Brasil voltou a registrar crescimento em sua produção de leite, mas que não mostrou ser
consistente, com a estagnação desse crescimento já em 2018. Um dos fatores que contribuíram para essa situação foi a crise econômica enfrentada pelo Brasil, expressa pelas quedas
nas taxas de crescimento da economia a partir de 2014 e que afetou, consequentemente, a
renda das famílias. Como a renda é o maior direcionador de consumo de lácteos no País, o
consumo de leite e seus derivados foi fortemente afetado nos últimos anos. Com a queda na
demanda final, a cadeia teve suas margens pressionadas, resultando em quedas de preços
ao longo da cadeia. O Paraná produziu 4,4 bilhões de litros produzidos em 2018 (IAPAR,
2019, EMBRAPA GADO DE LEITE, 2019).
As mudanças econômicas e sociais pelas quais o Brasil e o mundo vêm passando afetam o mercado, bem como a dinâmica da concorrência e as estruturas produtivas de grande
parte das atividades econômicas, no sentido da adaptação ao novo cenário competitivo.
Nesta situação, o agronegócio representa uma fatia importante para economia nacional,
sendo o Brasil um dos países privilegiados com potencial para aumentar sua capacidade de
exportação desses produtos, principalmente no quesito alimentos (MENDES; JÚNIOR, 2007).
O Brasil poderá dobrar sua produção de alimentos sem desmatar, em virtude do tamanho do seu território, das áreas não utilizadas e da baixa produção de determinados produtos. Dentre as várias áreas que podem melhorar seus índices de produção sem prejudicar
o ecossistema encontra-se a atividade leiteira (MILKPOINT, 2010).
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OBJETIVO
Analisar a sustentabilidade econômica e ambiental na produção agropecuária em laticínios de pequeno e médio porte nos Campos Gerais – PR.

MÉTODOS
A presente pesquisa é classificada do ponto de vista de sua natureza como aplicada,
com o objetivo de gerar conhecimentos para aplicabilidade prática e dirigida à solução de
problemas específicos. Pode ser também caracterizada como qualitativa, visto que traduz
em opiniões as informações para sua classificação e análise, mas, também porque os dados
obtidos foram analisados indutivamente (DA SILVA e MENEZES, 2005). Conforme Yin (2005)
ao se adotar o levantamento como procedimento técnico, pode-se utilizar documentos, registros em arquivos, entrevistas ou questionários como instrumentos de coleta de dados. O que
neste estudo, a última opção apresentou-se como mais adequada.
No que diz respeito aos objetivos, pode ser classificada como explicativa. Visa identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Quanto
aos procedimentos técnicos, trata-se de uma pesquisa experimental, pois foi determinado
um objeto de estudo e as variáveis capazes de influenciá-lo foram selecionadas, bem como
as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto foram
definidas (MIGUEL, 2011).
O método científico utilizado foi o indutivo, pois parte de dados particulares para obtenção de uma verdade geral não contida nas partes examinadas (DA SILVA e MENEZES, 2005).
A pesquisa foi composta pelos laticínios de pequeno e médio porte já definidos como
sendo da última era da qualidade, ou seja, com práticas inovadoras, conforme pesquisa
(ALVARENGA, 2013). Dentre os oito laticínios inicialmente selecionados para realizar a coleta
de dados, apenas seis participaram efetivamente da pesquisa, pois dois laticínios no momento
encontram-se desativados, conforme informação da SEAB (Secretaria da Agricultura e do
Abastecimento) no Núcleo Regional de Ponta Grossa, a Jurisdição compreende as seguintes cidades: Castro, Piraí do Sul, Arapoti, Jaguariaíva, Sengés, Ortigueira, Palmeira, Porto
Amazonas, São João do Triunfo, Carambeí, Ipiranga, Ivaí, Ponta Grossa, Imbaú, Reserva,
Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania. (MAPA, 2013).
Para esse trabalho, foram abordados tópicos referentes à sustentabilidade econômica
e ambiental, sendo a coleta de dados realizada por meio de um questionário com perguntas
abertas e fechadas, num total de quatro blocos com cerca de cinco questões cada. O mesmo
foi respondido (escrito) por gerentes de produção e/ou proprietários. Utilizou-se os dados
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quantitativos em planilha Excel utilizando a estatística descritiva que é caracterizada pela
organização, análise e apresentação dos dados coletados.

RESULTADOS
Nesta seção aborda-se os resultados quanto aos aspectos da Sustentabilidade Econômica.
Quanto ao retorno de capital líquido da empresa por mês, alguns dos respondentes
apresentaram dificuldade para expressar uma resposta a essa pergunta, que, em geral “não
sabiam” atribuir um valor em percentual quanto ao capital líquido, ou até mesmo, um valor
expresso na moeda corrente. Um dos laticínios informou que era de 30% e outro de 5%,
mas com relutância para responder. Surpreendentemente, um dos laticínios, com mais de
35 anos de tradição no ramo, informou que o seu retorno de capital era zero.
Quanto à origem do lucro dos produtos, já consolidados no mercado ou novos produtos, observou-se que 100% responderam com ênfase que esse lucro é proveniente dos
produtos que já se encontram no mercado, que os clientes já aceitaram e incorporaram nas
suas aquisições.
Para a questão relativa ao investimento em inovação ser vantajoso, um laticínio não
respondeu, sendo informado que essa questão era confusa e que, no momento, não saberia responder; porém, os outros cinco laticínios, que correspondem a aproximadamente
83% da amostra, responderam que sim, que sempre é vantajoso investir em inovação e em
novas alternativas.
Ao analisar as respostas dessa seção podem ser feitos alguns questionamentos importantes. Como é possível investir numa empresa sem retorno financeiro, visto que um
laticínio informou que o retorno de capital é zero? Ou ainda, como não se mensura o retorno
do capital investido? Até que ponto as respostas referentes à área financeira são verídicas?
Dias (2010) apresenta que retorno de capital (figura 1) é a avaliação do capital investido em
estoque baseado no lucro das vendas anuais sobre o capital investido em estoques. Como
parâmetro de validade de uma boa administração de estoques, o retorno de capital deve
situar-se acima de um coeficiente 1 (um). E quanto maior for o coeficiente melhor será o
resultado da gestão de estoques.
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Figura 1. Retorno de Capital

Fonte: DIAS (2010, p. 29)

Quando se perguntou qual o principal fator para sua manutenção dos produtos tradicionais no mercado, os respondentes indicaram: mix de venda; concorrência; continuar
fabricando e aprimorando; o produto é bom, tem qualidade; preço, imagem, qualidade;
qualidade do produto durante 11 anos. Assim, partindo-se do pressuposto de que, para
esses laticínios, a qualidade é um fator imprescindível e importante, apenas três dentre os
laticínios mencionaram qualidade.
Em relação à sustentabilidade econômica, observa-se que, quando foi abordada a questão sobre investimento no marketing de novos produtos; a maioria foi categórica em responder
não. Entretanto, junto à resposta sim, enfatizou-se que esse investimento é importante para
saber como o produto será aceito no mercado, ou seja, os dados apresentados representam
que 67% considera que NÃO há investimento no marketing dos produtos e 33% que SIM.
Outro aspecto importante apontado no questionário foi quanto à vantagem de manter-se
no mercado como laticínio de pequeno ou médio porte. Quanto a essa abordagem, todos,
ou seja, 100% foram unânimes em responder ser vantajosa sua manutenção no mercado,
visto que já estão consolidados no mercado paranaense.
Permanece nesse momento, a dúvida já levantada anteriormente com relação ao retorno
de capital líquido “aproximado” da empresa por mês. Sugere-se nova pesquisa de mercado
investigando as questões econômicas para melhor compreensão da relação entre manter-se
no mercado com um retorno de capital zero, conforme orienta o autor Dias (2010).
No questionário há uma pergunta quanto à rotatividade dos funcionários no laticínio se é
alta ou baixa; essa foi uma das respostas não contemplou nenhum dos níveis estabelecidos
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(alta ou baixa), sendo que o respondente informou ser a rotatividade média. O controle desse contratempo é administrável de acordo com o aumento da produção do leite e o auxílio
financeiro do Governo Federal (Bolsa Família). No laticínio de caráter familiar, a reposta foi
que não existe esse problema até porque quem trabalha no processamento de queijo é a
mãe e a filha. Dois laticínios restantes informaram que é baixa e apenas um relatou ser um
problema enorme, pois é muito alta a rotatividade, chegando a gerar transtorno. Conforme
apresenta o autor Chiavenato (2008) e os autores Siqueira e Bisi (2005) a rotatividade de
pessoal, conhecida como turnover pela gestão de pessoas no mundo empresarial, diz respeito
apenas ao processo de demissões e admissões ocorridos num certo período de tempo, em
relação à quantidade de pessoas em atividade nesse mesmo período.
O índice de turnover “é usado para definir a flutuação de pessoal entre uma organização e seu ambiente. Seu cálculo é feito por meio da relação percentual entre a média das
admissões e dos desligamentos, em relação ao número total de participantes da empresa”
(CHIAVENATO, 2008). Normalmente, o turnover é levantado mensalmente para permitir
comparações e decisões, já que tem caráter preditivo. Considerando-se que o índice de tur-

nover diz respeito à medida da rotatividade de pessoal, normalmente desconsideram-se em
seu cálculo as entradas por aumento de quadro ou saídas por redução de quadro, bem como
por aposentadoria e morte. O turnover pode também ser calculado de forma global, setorial,
por níveis hierárquicos, por iniciativa da empresa, por iniciativa dos empregados; enfim, o
acompanhamento do indicador deverá se delinear conforme a realidade e demandas de cada
organização. Embora já tenha sido implantado como “indicador”, inclusive com fórmula de
cálculo, o fenômeno da rotatividade de pessoal ainda não recebe a atenção que merece por
parte dos empresários e dos trabalhadores. Para as empresas que o compreendem, é de tal
relevância, que algumas corporações têm investido em identificar as “intenções” de turnover
para atuar de forma preventiva e rigorosa sobre essas probabilidades, especialmente quando
dizem respeito a perdas de funcionários significativos (SIQUEIRA; BISI, 2005). Por outro
lado, pode-se identificar um ostensivo desconhecimento acerca da importância do turnover
para os resultados empresariais, quando apreciados números cumulativos perenes que se
reforçam por vários anos seguidos.
Diante do questionamento se o laticínio já havia localizado a causa ou o motivo desta
alta rotatividade dos funcionários, muito semelhante à questão anterior, apenas 50% da
amostra respondeu, pois consideraram a resposta já respondida anteriormente. O laticínio
familiar frisou bem que esse problema não existe. E o restante, responderam que esse
problema é devido à falta de interesse do funcionário, falta de compromisso do funcionário
com o laticínio e as vezes uma melhor oferta no mercado de trabalho.
Nesta seção informa-se os resultados quanto aos aspectos da Sustentabilidade Ambiental.
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As respostas quanto ao impacto na geração de resíduos, dos seis laticínios, três informaram que são originários de produtos secundários (embalagem, plásticos, papelão, material
de escritório geram muitos resíduos); e 50% relataram ser provenientes do processo, sendo
o produto de limpeza o maior gerador de resíduos.
Para consolidar a questão quanto à sustentabilidade ambiental, perguntou-se se os
laticínios utilizavam nos seus processos energia primária como: carvão, petróleo, gás, hídrica, solar, eólica, indicando qual (is). Nessa resposta, quatro laticínios que utilizam ao
menos um desses processos de energia primária, que é a lenha, não relacionada nos itens
da pesquisa, também foram citadas como fonte de energia primária, ou seja, 67%. E, dois
laticínios não utilizam nenhum desses processos de energia primária, que representa 33%,
mas que também não indicaram qual fonte de energia utilizavam.
Também foi abordado quanto à energia secundária (energia elétrica, gasolina, óleo
diesel, vapor). Quanto à utilização desses processos, 100%, ou seja, os seis laticínios,
responderam que utilizam algum desses processos, principalmente a energia elétrica,
óleo diesel e vapor.
Quanto a abordagem da água utilizada no laticínio de onde era proveniente, foram
apresentadas que, a água utilizada em todos os laticínios é proveniente de poço artesiano;
um dos laticínios fez uma ressalva informando que capta a água da chuva numa cisterna
para lavar as calçadas, as grades (caixas de plásticos que transporta os queijos embalados)
e carros de transporte de leite.
Um dos aspectos importantes na sustentabilidade ambiental é a área de preservação,
apresentada no questionário nos seguintes termos: - Dentro do laticínio há alguma área de
preservação permanente ou reserva natural?
Reserva legal é a área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e
flora nativas. A Reserva Legal não se confunde com as Áreas de Preservação Permanente,
uma vez que nela é permitida a exploração econômica de forma sustentável. Já as Áreas
de Preservação Permanente constituem áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação
nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, além de proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas. A legislação permite que o produtor rural
sobreponha área de preservação permanente e reserva legal, em alguns casos, ao calcular
a parcela de sua propriedade que deve ser preservada (MATA NATIVA, 2020).
Essa pergunta despertou nos respondentes a questão da preservação, que, para
eles, é um caso a se pensar, como relataram informalmente. Da amostra pesquisada, 33%
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responderam que sim, que possuem uma área de preservação permanente ou reserva
natural e 67% disseram que não. Porém, um dos laticínios informou que na propriedade
onde o laticínio está inserido há uma reserva natural, ou seja, a propriedade abrange o laticínio e essa área.
De acordo com a legislação, o objetivo básico da reserva ambiental é: preservar a
natureza e ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais
das populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento
e as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido por estas populações (BRASIL, 2000).
Quanto ao tipo de tratamento do resíduo líquido da indústria, quatro laticínios, ou seja,
67% da amostra informaram que a lagoa de fermentação é o principal tratamento. Porém,
um laticínio, 17%, informou que não utiliza nenhum desses tratamentos, sendo o soro do
leite doado para os produtores de leite que fornecem às vacas como complemento alimentar. E, outro, 17%, utilizam o esgoto e fossa asséptica como descarte do resíduo gerado.
Outro item importante para a sustentabilidade ambiental é quanto à reciclagem de algum
material (ou matéria-prima) dentro do processo produtivo. Dos seis laticínios pesquisados,
dois responderam sim (33%), que levam para uma cidade maior no caso Ponta Grossa,
algum material ou matéria prima gerado como resíduo sólido dentro do processo produtivo,
como embalagens e material de escritório para reciclagem dos tubos de plástico. Os outros
quatros, que corresponde a 67%, informaram não, ou seja, esse processo não faz parte das
práticas habituais do laticínio.
Outro aspecto importante abordado no questionário aplicado foi quanto a existência
de campanha interna para incentivar a minimização de resíduo ou educação ambiental no
laticínio. Detectou-se que a educação ambiental é praticada em 50% dos laticínios, com
ênfase para desperdício de embalagem e consumo de água e energia. E 50% informaram
que não têm essa prática adotada dentro do laticínio, o que é bastante preocupante quanto
à falta dessa conscientização.

CONCLUSÃO / CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo buscou analisar a sustentabilidade econômica e ambiental em laticínios de pequeno e médio porte na região dos Campos Gerais no estado do Paraná.
Conclui-se que os laticínios pesquisados ainda não têm conhecimento quanto à implementação da sustentabilidade econômica e ambiental nas suas diversas abordagens conforme foi identificado ao longo da pesquisa; visto que um dos aspectos abordados refere-se
ao tipo de tratamento do resíduo líquido da indústria, e observa-se que 17% dos laticínios
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jogam este resíduo diretamente em fossa asséptica e esgoto, não sendo feito nenhum tratamento, prejudicando o meio ambiente.
Outro aspecto que pode ser observado é quanto ao descarte do resíduo sólido gerado
por material de escritório, tubo plástico, papelão; que dos seis laticínios pesquisados, apenas
dois têm a prática da reciclagem; os outros não têm essa prática, ou seja, esse processo
não faz parte das práticas habituais do laticínio.
Quanto à área de preservação ambiental, os respondentes afirmaram que essa pergunta
abordada na pesquisa é um caso a se pensar, visto que, 33% responderam que possuem
uma área de preservação, mas 67% disseram que não.
Porém, observa-se que há um aspecto importante quanto à sustentabilidade ambiental
que é existência da campanha interna para incentivar a minimização de resíduo ou educação ambiental no laticínio. Detectou-se que a educação ambiental é praticada em 50% dos
laticínios, com ênfase para desperdício de embalagem e consumo de água e energia. E 50%
informaram que não têm essa prática adotada dentro do laticínio, o que é bastante preocupante quanto à falta dessa conscientização. Para Erol et al. (2009), uma interferência
educacional pode dar uma nova dimensão à sustentabilidade quanto à produção de leite
para pequenos criadores. Nesse sentido, um programa de capacitação, que possibilite o
acesso ao conhecimento e a técnicas de produção adequadas, agregado ao treinamento e
à assistência técnica, pode ser considerado o principal pilar desse processo de mudança e
adequação aos novos padrões.
No entanto, há ainda um longo caminho a ser percorrido para que os laticínios de pequeno e médio porte consigam se adaptar a implantação ou até mesmo a educação quanto
a sustentabilidade econômica e ambiental.
Diante do cenário apresentado nesta pesquisa, sugere-se que este artigo contribua
para novas pesquisas em laticínios de pequeno e médio porte, visto que os aspectos aqui
abordados servem como parâmetro.
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RESUMO

O artigo traz reflexões a partir de uma pesquisa-intervenção realizada no Setor Comercial
Sul, em Brasília - DF, utilizando a prática da agroecologia junto à população que faz desse
espaço seu local de moradia e subsistência, no âmbito do projeto de extensão universitária
chamado Aroeira. A pesquisa e o presente trabalho se desenvolveram em contexto de
Pibic (Programa de Iniciação Científica), edição 19/20, promovido pela Universidade de
Brasília. O objetivo é verificar o alcance da agroecologia como ferramenta na promoção
de saúde e redução de danos. Trata-se de um estudo etnográfico, que além do diário de
campo, utilizou-se de entrevistas semi-estruturadas para a coleta de informações. Foram
realizadas entrevistas com nove pessoas frequentadoras do projeto. Da análise temática
resultaram as seguintes categorias: 1) o território e a forma que o ocupamos; 2) o cuidado
e sua relação com a saúde, com os vínculos e com a natureza e 3) a ancestralidade e a
história familiar relacionada às atividades rurais e a vida no campo. A riqueza de construções subjetivas que as pessoas que habitam esse território produziram no contato
com a natureza contrastam com a invisibilidade que a sociedade insiste em outorgar a
esses ambientes e seus habitantes. Percebe-se, então, que a agroecologia se constitui
numa potente ferramenta aliada ao cuidado de si, do outro e da natureza, fomentadora
da redução de danos e promotora de saúde, mediada pelos importantes vínculos construídos entre as pessoas envolvidas nesse projeto.

Palavras-chave: Agroecologia, Redução de Danos, População de rua, Promoção de Saúde,
Substâncias Psicoativas.

Agroecologia: métodos e técnicas para uma agricultura sustentável - Volume 4

226

INTRODUÇÃO
Quem somos? Coletivo Aroeira
O Coletivo Aroeira é uma iniciativa construída em um contexto de intervenção comunitária, cuja proposta é multidisciplinar e que se tornou projeto de extensão do Instituto de
Psicologia da UnB. Busca associar o plantio agroecológico com o fortalecimento da autonomia, assim como o incremento das redes de cuidado e de saúde das pessoas envolvidas
com o cultivo e com as outras etapas do processo produtivo. O projeto é fruto do interesse de
três estudantes de graduação em Psicologia, do Instituto de Psicologia da Universidade de
Brasília. Após participação em estágio obrigatório, na área psicossocial em contexto de rua,
esses três alunos buscaram pensar quais elementos poderiam ser agregados à atuação em
tal contexto para promover saúde e qualidade de vida a essas pessoas, de forma integral, e
para reduzir os possíveis riscos e danos associados às vivências de ruas, como as inúmeras
violências vivenciadas, o uso abusivo de substâncias, a dificuldade de acesso ao sistema
de saúde, e, sobretudo, o racismo e o machismo estruturais. Nossa atuação pautou-se
na compreensão da saúde como uma questão integral, holística (BORGES e BARLETTA,
2015) e consideramos ser fundamental a participação de diferentes pessoas que carregam
diferentes saberes. A perspectiva multidisciplinar e a aliança entre o conhecimento científico
e tradicional são aspectos importantes na construção desse coletivo.
O nome do coletivo faz alusão às características de resistência associadas à planta
latinoamericana conhecida como Aroeira ou Pimenta-Rosa (Schinus terebinthifolia), que
parecem combinar bem com a resiliência necessária para a vida nas ruas. A intenção das
primeiras ações foi unir conhecimentos de saúde e meio ambiente para realizar oficinas de
plantio que promovessem a aprendizagem com a natureza e fossem fonte de cuidado para
as pessoas envolvidas e para o território de maneira geral. Desse ponto de partida, o projeto
se desenvolveu e acontece há mais de dois anos no Distrito Federal.

OBJETIVOS
Nosso intuito é promover um ambiente de convívio, de contato direto com a natureza e
seus ciclos, mesmo que em um meio altamente urbanizado; estimular a apropriação desse
espaço, a reflexão sobre direito à cidade, o cuidado de si e do outro (plantas, espaço, colegas,
território) e o empoderamento da população para a utilização das plantas para suas diversas
necessidades. A partir do ecofeminismo, acreditamos que, através do cuidado, autonomia
e prazer nas atividades, é possível contribuir para a ressignificação da lógica patriarcal de
dominação e exploração dos nossos corpos e territórios, entendendo que a lógica machista,
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que nega o direito da mulher ao próprio corpo e sexualidade, é a mesma que resulta na
destruição ambiental, pois em ambos os casos se reforçam sistemas de dominação e poder
do capital como autoridade maior (SHIVA e MIES, 1997).
Para isso, semanalmente nos encontramos para realizar atividades relacionadas à
Agroecologia, às Artes e à Redução de Danos no território do Setor Comercial Sul (SCS),
um dos principais centros comerciais e empresariais de Brasília. O SCS é um território muito
movimentado, com intenso fluxo de pessoas que circulam pelo comércio, trabalham na região
e também que vivem em situação de rua. Há diversos problemas de saúde e de segurança,
inclusive tráfico e uso problemático de drogas, sobretudo de álcool e crack. Lá também se
encontra um Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas, o CAPS AD III, bem em
frente ao primeiro sistema agroflorestal que iniciamos no território.
Para quem trabalhamos? Público-alvo
O território em que trabalhamos conta com uma expressiva população em situação de
rua. Ao falar sobre População em Situação de Rua (PSR), recorremos à definição apresentada no Decreto nº 7.053, de 2009, sendo esse grupo populacional heterogêneo que possui
em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas
degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente
(BRASIL, 2009). De acordo com as últimas estimativas do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA), em 2015, 101.854 pessoas viviam em situação de rua no Brasil (IPEA,
2016). Apesar das dificuldades em quantificar esta população, somada à falta de interesse
público, sabe-se que as mulheres são a minoria, e pessoas negras, a maioria.
A vida na rua requer enfrentamentos cotidianos frente a situações como o racismo, a
violência e o uso de substâncias e seu contexto, e essas situações certamente impactam
de forma diferente homens e mulheres. Tais enfrentmamentos têm efeitos marcantes na
saúde mental. Destacam-se questões como a maternidade, contracepção e violência sexual
como desafios que as mulheres nas ruas vivenciam constantemente. É possível conhecer e
refletir um pouco mais sobre essas questões no trabalho de Luana Malheiros (2018), Tornar-

se mulher usuária de crack: trajetórias de vida, cultura de uso e política sobre drogas no
centro de Salvador, Bahia. Em seu trabalho, o uso abusivo do crack é entendido como um
método de aliviar o sofrimento de violências, tanto de gênero, quanto raciais que marcam a
história de vida das mulheres que acompanhou. Nesse mesmo trabalho, podemos ver como
a RD pode ser uma alternativa na construção de uma parceria que resulte em mobilizações
diversas em busca de cuidado e de acesso aos direitos.
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Nossas ferramentas: RD, Promoção de Saúde e Agroecologia
A redução de danos (RD) é compreendida como uma ética do cuidado, uma vez que
promove autocuidado e busca, por meio do cuidado, direitos e autonomia, em uma perspectiva que passa tanto pelo individual quanto coletivo. Assim, é um olhar para o outro com
a compreensão de que este tem liberdade de escolher e decidir sobre seu corpo, que suas
decisões não implicam que tenha menos direitos de cuidar de si ou de outros. É uma perspectiva que sustenta uma ética relacional. Nesse sentido, a RD
propõe uma clínica radicalmente aberta, propondo uma escuta aberta para o
que não gostaríamos de escutar. Essa ‘clínica freireana’, que permite ouvir
além dos discursos autorizados e considerados normais, não é um privilégio
do Redutor de Danos: ela pode e deve ser efetivada por todo e qualquer trabalhador da saúde, da educação, da assistência social (RAMMINGER e SILVA
apud in PETUCO, 2011, p. 143).

Além disso, a RD ultrapassa o campo puramente profissional, já que é válida em diferentes dimensões, como o autocuidado e o cuidado entre pares, por exemplo.
Desde a Terceira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde realizada na
Suécia, em 1991, as áreas de saúde e meio ambiente têm sido consideradas inseparáveis
e interdependentes (OPAS, 1996). Sabemos que o equilíbrio do ambiente está intrinsecamente ligado ao conceito de saúde humana, e a Agroecologia pode tornar-se instrumento
na promoção da saúde das pessoas e do ambiente. A agroecologia é a formalização de um
conhecimento muito antigo, que leva em conta os saberes populares e a saúde do solo e
dos seres que dele dependem. Surgiu da mobilização de diversos técnicos, agricultores e
lideranças do campo em favor de uma agricultura que pretende superar os danos causados
à biodiversidade e à sociedade e que, então, não seja dependente do uso de insumos químicos, das relações trabalhistas e das tecnologias empregadas até então. Esta nova proposta
ficou conhecida como agricultura ecológica ou agroecologia (NAVOLAR, RIGON e PHILIPPI,
2010). Assim, percebe-se que, para além da dimensão ambiental, concerne à agroecologia
as dimensões sociais, culturais e éticas, por isso, parte de um enfoque holístico e de uma
abordagem sistêmica. É uma visão que integra saberes e em que o ser humano contribui
para os processos naturais da terra, visando a gerar o mínimo de impacto possível. De acordo com Ribeiro, Bógus e Watanabe (2015), a agroecologia nesse contexto (urbano) pode
promover o fortalecimento da concepção política de saúde, da intersetorialidade, do empoderamento local, do protagonismo individual e coletivo, da criação de ambientes saudáveis
e da mobilização comunitária, por isso, pode ser considerada fator de promoção de saúde,
de acordo com a Carta de Ottawa (WHO, 1986).
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Nesse sentido, acreditamos que as atividades comunitárias desenvolvidas no Setor
Comercial Sul contribuem para a garantia desses direitos tanto quanto provocam efeitos
positivos para a saúde e bem-estar nas pessoas que delas participam, a partir do contato
com a natureza, da formação de vínculos, do resgate de histórias familiares e relações com
o campo, da valorização pessoal, além da consciência ambiental e social.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa-intervenção feita a partir de estudo etnográfico e entrevistas
semi-estruturadas. Foram utilizados dados primários, de entrevistas com diferentes pessoas
envolvidas com as ações do Projeto Aroeira ou com o território, moradores do local, usuários
do CAPS AD, familiares dos usuários, funcionários e profissionais de saúde, todos maiores
de idade. Elas assinaram um Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) que inclui
a autorização para gravar a entrevista e utilizar os dados. Foram utilizados dados secundários de diários de campo e de entrevistas realizadas previamente no Projeto de Extensão
Aroeira, em um contexto de Estágio Obrigatório em Psicossocial do curso de Psicologia
da Universidade de Brasília, realizados em 2018 e 2019. Foram feitas entrevistas semi-estruturada com nove pessoas. Os nomes e identidades dos participantes foram omitidos
e usamos plantas do cerrado para os representar. A análise das entrevistas e dos diários
permitiram compreender um pouco mais a relação entre a agroecologia e a promoção em
saúde, reflexões propostas com este trabalho. As entrevistas foram transcritas e analisadas
por meio da análise temática (SOUZA, 2019.)
Para entender o território em que estamos e suas relações diversas, é importante apresentar as pessoas entrevistadas para este artigo. A partir dessa apresentação, é possível
destacar a variedade de envolvimentos que o projeto proporciona, com diversidade de pessoas, trajetórias e inserções nas ações. Isso demonstra a abrangência de público atingido,
apesar do nosso foco inicial ser para as pessoas que vivem nesse território, em especial
pessoas com uso abusivo de substâncias, sobretudo crack e álcool.
Jurubeba - Comunicativo, geralmente de bom humor, sorriso aberto e contagiante,
repara em cada passarinho do setor. É morador do SCS há 11 anos, cozinheiro da galera,
prepara várias refeições com o que plantamos. Mineiro, de Montes Claros, cresceu na roça
até os 17 anos. Está há mais de 30 pelas ruas.
Macela - É uma senhora, irmã de um paciente atendido pelo CAPS em razão de alcoolismo. Como as consultas dele coincidiam com o dia de atividades do Aroeira, ela esteve
presente na maioria dos nossos encontros. Muito simpática e curiosa, sempre conversou
bastante com a gente.
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Quaresmeira - Figura ímpar, moradora do SCS. É uma senhora que não perde a sua
juventude. Tem família e casa em outra cidade, para onde vai todo mês. Anda sempre limpa,
cheirosa e arrumada, cria um cachorro, sempre limpo e bem cuidado. Ela invariavelmente
está fazendo alguma coisa pra levantar dinheiro, seja com vendas como ambulante, ou
confeccionando artesanatos e roupas de crochê. É egressa do sistema prisional.
Baru - Rapaz jovem, de 26 anos, professor de educação física. Se aproximou do coletivo
desde as primeiras atividades e desde então não saiu mais. É uma das nossas referências
no aspecto técnico do cultivo no SCS e nos ajuda com ferramentas, mudas e incansável
disposição. Sabe, como um professor, compartilhar seus conhecimentos de agroecologia e
agrofloresta com toda(o)s nós.
Caliandra - Ainda como estudante de graduação, foi uma das pessoas que teve a
iniciativa de criar o coletivo aroeira. Agrega muito ao coletivo com sua doçura e com sua
experiência na relação com plantas, agroecologia e feminismo.
Embaúba - Rapaz jovem, estudante de psicologia na Universidade de Brasília entrou
em contato com o coletivo através do projeto de extensão Aroeira. Proativo, sempre disposto e disponível.
Canela de Ema - O conhecemos como morador do SCS. Ajudou em alguns mutirões
e ações bem específicas do coletivo. Mesmo quando não estava envolvido diretamente nas
atividades, sempre esteve presente no território. Morou durante três anos na rua e hoje em
dia trabalha na abordagem social.Sempre o encontramos, já que nossas ações coincidem
com seu dia de trabalho e ele segue sendo importante articulador da rede de cuidado do SCS.
Jatobá - Logo ao conhecê-lo., destacou-se como era proativo, inteligente, excelente
em resolução de problemas, além de extremamente comunicativo. Trecheiro de alma, é uma
das pessoas com quem desenvolvemos maiores vínculos. Hoje em dia ele não mora mais
na rua e leva a agrofloresta por onde passa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise das entrevistas e dos diários permitiram produzir reflexões sobre a relação
entre a agroecologia, a RD e a promoção em saúde. Os resultados foram trazidos para o
trabalho em três grandes temas: uma sobre o território e a forma que o ocupamos;
a outra sobre o cuidado e sua relação com a saúde, os vínculos e com a natureza.
Como são percebidos os elementos de escuta, convívio social, vínculos, relações, aprendizados? O terceiro tema foi sobre a ancestralidade e a história familiar relacionada com
atividades rurais e com a vida no campo.
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Território em que estamos: chegar no sapatim…
As questões norteadoras da ação foram: Que lugar é esse que ocupamos? Quem são
seus atores? O que significa plantar aqui? Essas ações fazem sentido para as pessoas
que vivem aí? O quanto elas se apropriam dos jardins e dos cultivos? Como essas plantas
são inseridas no cotidiano dessas pessoas? Assim, as primeiras respostas às entrevistas e
recortes de diários contribuem para as reflexões associadas a essas perguntas.
As ações principais do Coletivo Aroeira ocorrem no Setor Comercial Sul, na região
central do Distrito Federal. A região é composta por prédios altos e garagens, centros comerciais, vendedores ambulantes, restaurantes, executivos, transeuntes, pessoas trabalhando
e resolvendo problemas. Existem muitos bares e atividades culturais e o local pode ser
considerado o refúgio de muitas pessoas. É um território em que se identificam problemas
similares ao de outros lugares da América Latina, usualmente batizados pela mídia como
“cracolândia”, fortemente enraizado nas heranças do pós-colonialismo, escravidão, racismo e heteronormatividade. Além disso, é um território em que o tráfico e o uso de drogas
estão presentes de maneira significativa, apesar do posto policial ficar em frente a um dos
principais pontos de tráfico de drogas do DF. Uma das consequências da Guerra às Drogas
é a dificuldade de oferecer assistência às pessoas que fazem uso problemático de drogas,
em razão de todo o contexto de proibição e criminalização dessa política. Também é uma
região marcada pelas atividades de trabalho sexual e as dificuldades resultantes da falta
de regulamentação dessa profissão. É um território complexo, de muitas disputas e com
regras específicas. Os primeiros jardins de plantio que iniciamos são justamente na cena
de uso. Por exemplo, manejamos as bananeiras ao lado das pessoas que fazem uso de
álcool, crack, tabaco. Há falta de condições mínimas de cuidado, de higiene, de segurança. Há várias situações de violência e opressão, muitas delas cometidas por pessoas que
trabalham em nome do Estado.
Plantar, sobretudo nesse contexto, significa resistência e saúde. É trazer diversidade,
de plantas, de olhares, de potências, de alternativa de alimentação. É também cuidar das
pessoas, do lugar, dos seres todos que ali convivem. É ouvir, dar atenção às necessidades
e anseios das pessoas que vivem e dão vida a esse território. É oferecer uma alternativa de
atividade, uma atividade que movimenta o corpo, faz suar, colocar a mão na terra e perceber os aspectos positivos da sua disponibilidade de ajudar e contribuir. Algumas falas das
entrevistas abordam o que significa, para cada uma dessas pessoas, plantar nesse território.
Vale comentar como Baru, Canela de Ema, Jatobá trouxeram a ideia de que plantar agrofloresta em meio urbano, em espaços movimentados e no meio do concreto, é resistência
e grande desafio, que vêm no sentido de nos lembrar como a natureza está em todos os
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espaços. A noção de inesperado, de resistência de quem planta e das próprias plantas, de

fora do comum, apareceu na fala de praticamente todas as pessoas entrevistadas.
Essas reflexões nos fazem pensar em nossa intenção no território, no objetivo do acolhimento a partir da agroecologia. Elas nos voltam para a incansável tentativa de nos afastarmos
das lógicas pós-colonizadoras que importam modelos de cuidado que mais se assemelham
ao controle, porque chegam com “tudo decidido” e não partem das necessidades reais dos
territórios e das pessoas que aí vivem e, sim, das expectativas dos cuidadores. A fala de
Canela de Ema, que morava no local quando chegamos, ilustra um pouco a preocupação,
como ele chama de ser “mais uma ação pras pessoas ganharem nome em cima das pessoas
em situação de rua, porque sempre tem isso, hoje em dia é o que mais estão fazendo”. Por
isso, ter os propósitos definidos e revisitados é tão importante.
Como chegar? Chegar “no sapatinho”, com muita humildade e a partir da parceria que
já tínhamos com pessoas que viveram e atuaram durante muitos anos no Setor Comercial
Sul. Nossa principal referência para estar na rua e criar vínculos com a população foram
os ensinamentos da Juma Santos, da ONG Tulipas do Cerrado. Juntas, pensamos muito
sobre os sentidos de atuar com a agroecologia nesse espaço. Chegar com ela foi fundamental. Os diálogos iniciais com as pessoas que moravam no SCS nesse momento foram
sobre descobrir quais plantas seriam interessantes para as pessoas dali, se o objetivo de
utilizar a agroecologia a favor do cuidado junto com a Redução de Danos fazia sentido
nesse contexto. Consideramos de suma importância que o cuidado parta de seus protagonistas, no intuito de ir tecendo a responsabilização pelo nosso cuidado e pelo cuidado de
nossos pares. Além desse indicativo de Canela de Ema, algumas outras pessoas também
compartilharam a primeira impressão sobre nosso contato inicial e, além da desconfiança,
muitas relataram uma sentimentos iniciais de curiosidade, de vontade de engajamento e
participação nas atividades.
Outra pergunta do roteiro foi sobre o uso das plantas introduzidas nos sistemas agroflorestais. O que o envolvimento das pessoas com as atividades do Aroeira diz sobre o território
e as possibilidades que essas ações criam? O que contam as diferentes formas de uso das
plantas dos canteiros/jardins? A partir das respostas sobre formas de uso e de apropriação
dos jardins, podemos pensar sobre as necessidades das pessoas do território.
Semanalmente, fazemos chá com as plantas que cultivamos e oferecemos para as
pessoas que estão por ali. Geralmente é uma pessoa moradora que escolhe o que vai
no chá. Além das preferências individuais de sabores, os benefícios específicos de cada
planta também são buscados por quem pede o chá. Assim, o boldo (Plectranthus barba-

tus), a moringa oleifera, a mil folhas (Achillea millefolium), a erva cidreira (lippia alba), são
plantas frequentemente escolhidas a partir da intenção de quem toma o chá de se cuidar
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em relação a um aspecto específico. A babosa (aloe vera) é outra planta que se destaca
quando pensamos na busca de espécies para o cuidado. A eficácia de seu uso com a finalidade cicatrizante é reconhecida por várias pessoas no local, assim como por pesquisas.
(RAMOS e PIMENTEL, 2011).
Além das plantas com propriedades terapêuticas e uso medicinal popular, plantamos
bastante comida. A busca pela segurança e soberania alimentar no local está longe de ser
atingida, mas todos os nossos experimentos nos dizem que é possível. O acesso à comida
saudável e de qualidade é, além de direito, cuidado. Das plantas já utilizadas pelas pessoas
e que foram citadas na entrevista, vale destacar pimenta, pepino, tomate, ora pro nobis,
capuchinha, mandioca, batata doce, açafrão, alface, couve, rúcula, taioba.
Quaresmeira “Mas foi, cês plantou com muito carinho e nós já usufruirmos das verduras, remédios, alface, couve, tomate, todo dia nós, toda vez que nós vamos fazer uma comidinha né? Nós já têm os temperos, tem os remédios, quando as pessoas que é alcoólatras
quando sente mal já tem o boldo, que é o que mais tem plantado, na verdade. O milho nós já
usamos, o mastruz, remédio pra dor, tudo nós já, já ajudou muito as pessoas que necessitam.”
Jurubeba” Iji, foi uma maravilha. A gente usufrui de muita coisa aí.... A gente cozinha
as coisas aí, o que não dá pra cozinhar, a gente comer cru mesmo (risadas). A gente cozinha a mandioca e come as flores crua, a capuchinha, a jurubeba, açafrão. Eu como aquilo
ali brincando. Significa muito pra gente que usufrui dissaí, né. Agora, pra muitas pessoas
aí acha uma coisa ridícula. Mas pra nós, não. Ajuda bastante. É o melhor jeito de colher
alguma coisa que a gente plantou aí do que ficar pedindo em porta de restaurante, sendo
humilhado, xingado. Eu não, janto com meu fogão aqui, tem as panela ali, já era. De repente
tá com vontade de comer alguma coisa, pega lá, bota na panela pra cozinhar o feijão, milho. Até pamonha nós já fizemos aqui, naquele fogão que cê tá vendo daí. Com tempero de
liberdade. Tem coisa melhor que ser livre? Não tem coisa melhor que ser livre não.
Inicialmente, Baru comenta como tínhamos a preocupação em relação à utilidade das
plantas e se elas seriam de fato incluídas no dia a dia dessas pessoas. Em relação a esse
objetivo, ele comenta: “Acho que, além de pensar e repensar sobre isso, percebemos que
o próprio ato de plantar, de ver as plantas crescerem, já era suficiente pra gente tá fazendo
isso. Então, para além da utilidade, a ação não está sendo à toa. As pessoas estão usando
as plantas. Mas os maiores presentes que eu já tive lá não foi questão das pessoas usando
as plantas, apesar de ficar bem feliz com isso. Foi as pessoas realmente se encantando com
as magias da planta. Eu vi um senhor ajoelhar e chorar vendo um milho crescer, brotar do
chão. Vi a galera dar risada vendo o mamão crescer, e se relacionar com o quiabo, esperando
ele vir e falar: eu que plantei esse quiabo, ou o girassol que quem plantou e cuidou foi a Lili.
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Esse processo é o mais massa de tudo que é aí é isso, não precisa falar nada. A natureza
ensinando por conta própria sem precisar falar nada e a gente se emocionando junto.”
Outro ponto discutido é sobre a ancestralidade e a história familiar de muitos dos
indivíduos relacionada com atividades rurais e à vida no campo. As plantas fazem parte da
trajetória de muitas delas e diversos vínculos são estabelecidos/relembrados por meio das
atividades de cultivo, por isso permeiam o imaginário de vários indivíduos e da sociedade
brasileira, no geral. Isso permitiu que desenvolvêssemos muitos símbolos e metáforas a
partir das compreensões da agricultura e de outras formas de relação com a natureza.
Esses ensinamentos sobre nós mesmos e sobre o fluxo da natureza e da vida muitas vezes
dispensam palavras e ultrapassam a sobriedade, o repertório sociocultural, os bloqueios e
traumas, por isso são tão relevantes nesse contexto. Falam de morte, de ciclo, de espera,
de diversidade, de impulso de vida, de cuidado.
Várias pessoas trouxeram a história da família na roça, o que eles plantavam, como
eram as relações de trabalho, lembranças, dificuldades e coisas boas. A maior parte das
pessoas vieram de outros estados, e nos encontramos no centro do DF cuja história é marcada pela coexistência de pessoas de origens diferentes. Assim, ao plantar raízes no SCS,
nos conectamos com diversas memórias de diferentes vínculos com a terra, marcados por
diferentes culturas. A terra guarda nossa ancestralidade e ela conta histórias de disputa,
guerra, morte e de muita alegria, abundância e vida. Jatobá, Jurubeba, Canela de Ema,
Quaresmeira, Baru comentaram sobre seus antepassados e a vida na roça. Macela, além
de fazer a ponte com o passado, comenta como esse vínculo se estende a filha também.
Outras perguntas fundamentais que as presentes reflexões buscam sanar são as que
relacionam a saúde, cuidado e agroecologia, em nível coletivo e individual. Como o coletivo habita e participa das relações com as pessoas desse território? Como essas ações
impactam a vida de cada uma das pessoas que se envolvem com o jardim? Percebemos
como o contato com a natureza pode propiciar a saúde por diferentes formas. Uma delas
é promover o estado de integração com o universo e a teia da vida. Assim, cuido de tudo e
cuido de mim, pois tudo é um só. Tradicionalmente, estudos e práticas de saúde mental focam
no indivíduo de forma isolada. No entanto, a Psicologia tem retomado antigas concepções
sobre o ser humano como integrante da natureza, ao invés de uma criatura isolada e acima
de suas leis (CARVALHO, 2013). A Ecopsicologia sugere que há uma interdependência
entre o bem-estar planetário e o pessoal, de forma que o sujeito desconectado da natureza
não consegue atingir seu potencial de qualidade de vida (NORTON, 2009).
Nesse contexto, o que significa a falta de cuidado e a opressão de um sistema exploratório que resulta em uma exploração parecida da terra e dos corpos? Além disso, a natureza e a agroecologia fornecem subsídios para cuidarmos da saúde através de alimentação
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(nutrientes), chá, remédios, cuidado com o clima e meio ambiente (chuvas, ar). Como integramos esse cuidado no dia a dia? Caliandra, em sua entrevista, conta como uma das
motivações do projeto foi pensar em como ocupar e melhor aproveitar os espaços da cidade
e como integrar o uso das plantas, o conhecimento sobre elas e as trocas, as aprendizagens,
para que as pessoas tenham acesso a essas plantas e possam fazer um uso proveitoso
desses recursos da natureza.
Tirar as pessoas da rua, convencê-las de que a situação de rua não era o melhor para
elas nunca foi uma das intenções do coletivo. Muitos menos considerar ou impor a abstinência como a única relação possível a ser tecida entre as substâncias e os indivíduos. A rua
é muito mais complexa que nossa singela compreensão e, para muitas pessoas, a rua é o
ambiente onde se sentem em casa, integradas, com diferentes formas de liberdade. Para
muitos, é na rua onde podem fazer o que gostam e expressar o que são. Respeitar as
escolhas individuais para o autocuidado é um princípio da RD que buscamos utilizar em
diversos âmbitos possíveis. Tendo feito essa ressalva, gostaria de apresentar a história
de Jatobá, que assim como Canela de Ema, não se encontrava mais em situação de rua
quando fizemos a entrevista.
Jatobá: falar desse processo de RD né…. tem que começar do começo. Tem que começar com os danos. Então os meus danos começou quando eu me envolvi com química
né, com drogas químicas me envolvi com crack, cocaína. Foram as drogas que começaram
me afundar. Devido a isso, depois de um tempo, no ano de 2017 perdi minha mãe, fui me
afundando cada vez mais, sofri umas agressões, tenho uma cicatriz na testa que me levou
pra cada vez mais me afundar na droga achando que eu tinha amigos de verdade, mas que
só me levavam cada vez mais pro caminho errado. Não vou julgar, falar assim, que foi eles
que me levaram porque eu também escolhi esse caminho. [...] Aí morando na rua, rodei
por aí um tempo e acabei chegando em Brasília. A saída da rua foi massa, mano, porque
descobri que tinham pessoas que poderiam me ajudar e que através dos cursos de RD eu
ia conseguir chegar a algum lugar né, algum norte. Eu teria algum norte na vida. Aí comecei a fazer o tratamento lá no CAPS. Aí chegou o coletivo aroeira junto comigo [...] Eu fui
descobrindo que eu tinha amigos, que eu podia contar, amigos que poderia me ajudar e foi
indo, juntando, [...] indo pra locais onde estaria junto e sempre buscando estar com amigos
de verdade, que me queriam bem, não só A. e R., mas F. e uma galera, que começaram a
me ajudar e, através dessa ajuda, eu sai da rua né, consegui um emprego. Primeiro fui pra
revista Traços, né, e através da Traços conheci o café onde trabalhei de gerente, né, isso
não vou negar pra ninguém, entrei de faxineiro e saí de gerente. E foi isso né, mudou minha
vida, mudou completamente. [...] Foi o momento que sofri pra caramba e sem precisar né,
eu tendo minha casa, sem precisar, tendo um lugar pra morar, um teto pra deitar a cabeça
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embaixo e eu tava na rua né, tendo minha casa, que é onde tô agora gravando essa entrevista agora hoje, depois através daquele grupo de RD. Eu não tirei o dano, eu tentei reduzir.
Depois que eu reduzi esse dano eu consegui administrar minha vida. Hoje eu tô de volta em
casa, ainda tenho problema, tenho que admitir, ainda tenho problema com droga, não deixo
de ter problema com droga, cigarro, café [...]”
Uma das apostas do projeto é que repensar a natureza, se aproximar e intensificar
a relação com ela pode ser importante fator de cuidado, de prevenção e de promoção de
saúde. O que isso implica para nossa saúde? Por que estão relacionadas? Quais as pontes
entre saúde, cuidado e agroecologia? Entendemos que somos parte da natureza, da complexa teia da vida. Assim, a conexão com a natureza é a conexão com nós mesmos e com
tudo que nos cerca e a noção de identidade integrada a esse sistema vivo pode ser importante passo na apropriação do cuidado de si, dos pares e do território. O entendimento de
que somos ligados à teia da vida é um construto interdisciplinar, entendido como “cidadania
planetária”. Este termo remete à ideia de que a real compreensão do valor da natureza (e
de nós) leva ao seu maior cuidado, preservação (ZANETI, 2017). A Agroecologia faz parte
da cidadania planetária: o “prezar pela vida” se dá inicialmente cuidando do solo, a base e
origem da vida. Um solo saudável gera plantas sadias, de alto valor biológico e sem necessidade de defensivos agrícolas. Por sua vez, as pessoas que se alimentam dessas plantas
obtêm tanto benefícios físicos quanto mentais. “Solo sadio, planta sadia, homem sadio”
(PRIMAVESI, 2016).

CONCLUSÃO
Na experiência do projeto Aroeira, uma das constatações que a atividade de agroecologia junto a populações em situação de rua nos evidenciou foi a riqueza de construções
subjetivas que as pessoas que habitam esse território produziram no contato com a natureza,
o que contrasta com a invisibilidade que a sociedade insiste em outorgar a esses ambientes e
seus habitantes. Nesse contexto, tido como “árido” aos olhares da sociedade, a vida resiste,
cresce e floresce em formas múltiplas, diversas e contra hegemônicas. A criatividade aduba
a existência e, assim, vida é semeada, plantada e replantada a cada dia.
Por meio das entrevistas e das análises subsequentes, foi possível perceber como
a agroecologia de fato está relacionada a importantes fatores de cuidado, de Redução de
Danos e de Promoção de Saúde e que essa relação precisa ser mais explorada e investigada
para que seus alcances sejam mais abrangentes.
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RESUMO

O turismo em espaços rurais é visto como um instrumento de desenvolvimento rural à
medida que valoriza as especificidades do território local e contribui para dinamizar a
renda da agricultura familiar. Nesse sentido, a pesquisa objetivou identificar e analisar
as potencialidades de desenvolvimento do turismo rural de base agroecológica na comunidade quilombola Porto Alegre no município de Cametá, Pará. Para isso, utilizou-se
de uma abordagem qualitativa através de entrevistas semiestruturadas e observação da
paisagem. No total foram entrevistados 30 moradores locais. Os resultados mostraram
que a comunidade apresenta potencial turístico, sobretudo de cunho natural, cultural,
histórico e gastronômico possibilitando alternativas socioeconômicas e turísticas ao território quilombola. Portanto, o trabalho visou contribuir na visibilidade da comunidade e
em reflexões acerca de novas alternativas para se repensar práticas sustentáveis no
desenvolvimento rural.

P a l a v r a s - c h a v e : P o t e n c i a l Tu r í s t i c o , A g r i c u l t u r a F a m i l i a r, E s p a ç o R u r a l ,
Desenvolvimento Rural.
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INTRODUÇÃO
O debate acerca do turismo em áreas rurais no Brasil se intensificou sobretudo a partir
do período de reconhecimento da agricultura familiar, através da Lei 11.326/2006, como
uma categoria social e política. As atividades não agrícolas foram sendo incorporadas nas
propriedades rurais como medida estratégica para o desenvolvimento rural, visto que o
turismo possibilita a promoção de infraestruturas, surgimento de novas oportunidades de
trabalho, produção, ampliação do contato social e valorização das especificidades do território (ELESBÃO & TEIXEIRA, 2011). O Turismo em territórios rurais permite propor o contato
direto do homem do campo em interação com o homem moderno da cidade, construindo
relações de trocas entre os indivíduos, essas relações são principalmente de conhecimentos
sejam eles técnicos ou empíricos, empregados nas atividades cotidianas dos agricultores.
Através de seus saberes e as infraestruturas locais, culturais, usos e costumes permitem
agregar valorização atrativa as paisagens pouco urbanizadas com fortes traços rústicos, a
partir dessa construção atrativa de paisagens rurais é ambiente singelo, lugar propício para
momentos de descanso e lazer. Este cenário é proposto pelo turismo rural, possibilitando o
recebimento de grandes fluxos de pessoas diariamente.
Ao passar do tempo as alterações realizadas no campo, manifestaram o desejo dos
pequenos agricultores a busca por melhorias e uma boa qualidade de vida nas comunidades
rurais, algumas modificações como o advento da energia elétrica, internet permitem que as
informações cheguem até a comunidade de forma instantânea. Segundo Fialho e Schneider,
Essas transformações no rural se deram principalmente pelo aumento do
“tempo livre” em decorrência das facilidades do “mundo moderno” e sua tecnologia; construção e melhoria das estradas e dos meios de comunicação; e pela
busca de “tranquilidade” e relaxamento em meio ao crescente estresse da vida
urbana das cidades. Dessa maneira, o ambiente rural vem inserindo aspectos
relacionados ao lazer e ao ludismo que ampliam as percepções simbólicas
das populações urbanas sobre o meio rural. (Fialho e Schneider, 2000, p. 15)

Nesse âmbito, o turismo rural revela- se como uma necessidade de alternativa de
diversificação econômica, com uso de práticas sustentáveis de lazer nas propriedades e
espaços rurais. Esse tipo de turismo tem como enfoque atividades turísticas, que visam
valorizar através do convívio entre turistas e sujeitos locais, as práticas agropecuárias e o
patrimônio cultural e natural do território (Ministério do Turismo, 2010). É nesse contexto que
o turismo rural passa a ser representado como uma alternativa econômica sustentável e de
autonomia das famílias rurais, garantindo a reprodução social, conservação e valorização dos
recursos naturais. Nesse sentido, o trabalho buscou responder o seguinte questionamento:
quais são os atrativos turísticos que a comunidade Porto Alegre possui para a inserção de
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um possível Turismo Rural face à agricultura familiar local? Sendo assim, o próprio procurou
identificar e analisar as potencialidades turísticas da comunidade quilombola de Porto Alegre
no município de Cametá, Pará, a fim de contribuir na visibilidade territorial local, bem como
em reflexões acerca do desenvolvimento rural no âmbito do turismo.
As sugestões mencionadas neste trabalho visam desenvolver o meio ambiente sem
agredir a natureza, sendo perspectivas que favorecem o crescimento sustentável de um
território local, alcançando de forma geral futuras gerações, impulsionando a expandirem
suas potencialidades dos recursos disponíveis na natureza. O Agroturismo ou Turismo Rural
possibilita o ingresso da diversificação dos recursos naturais como meio de garantir que os
usos e costumes atribuídos às determinadas regiões ou localidades permaneçam cada vez
mais solidificadas e tradicionalmente inalteradas.
Como consequência o ato de preservar esses meios sejam eles ecológicos, sociais ou
econômicos que promovem interação entre diferentes públicos tanto locais como vizinhos
dentro da comunidade de Porto Alegre. Tornando-se cada vez mais atrativos as atividades
desempenhadas pelos trabalhadores do campo, que utilizam mão de obra familiar.
Algumas atividades que são promovidas pelos agricultores rurais dentro da comunidade
que vai desde o manejo da terra até o processo de colheita, beneficiamento e comercialização de forma manual com produtos orgânicos, gerando troca de conhecimento entre os
frequentadores e visitantes de Porto Alegre.
As famílias dos agricultores rurais mantêm suas tradições, atreladas a ideias desenvolvidas por métodos empíricos de plantio, alguns conhecimentos são passados de geração
para geração, o sistema agroecológico é o mais utilizado entre os moradores estimulando a
preservação da natureza com projetos de hortas comunitárias e criações de animais, executados para gerar subsistência familiar.
Os projetos são audaciosos e estimulam o crescimento da comunidade, juntando a
participação e cooperação de pequenos grupos e parceiros de estudos, uma delas é a
Universidade Federal do Pará (UFPA) que trabalha aprimorando os conhecimentos e validando técnicas de cultivo de pesquisas já realizadas em propriedades rurais de Porto Alegre,
algumas áreas já se tornaram experimentais para grupos de pesquisas. O intuito é acompanhar as atividades sociais, sejam elas por meio do trabalho no campo dos agricultores ou
atividades culturais e de lazer dos moradores.
Dentro de várias categorias do turismo, O turismo rural tem crescido, segundo dados
do SEBRAE cerca de 30% ao ano compostas por atividades econômicas que mais crescem
no Brasil, as atividades realizadas dentro do turismo rural melhoram e organizam o dia dos
agricultores em suas rotinas, valorizando a cultura que há na comunidade local.
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Esse acréscimo também pode ser vinculado com os parceiros e auxílios que ajudam os agricultores a desenvolver suas áreas. Trazendo benefícios a longo prazo dentro
da sua localidade.
Esse potencial de turismo promove o beneficiamento e exploração econômico rural
,ecológica e social das famílias gerando uma renda extra. Os agricultores rurais utilizam
suas produções oferecendo alimentos saudáveis utilizando recursos da natureza das suas
propriedades rurais, os quais os turistas da comunidade conseguem identificar através dos
meios de produção e manejo da terra, todas as tarefas executadas pelos agricultores. Sejam
eles na produção dos vegetais ou animal,
Considere-se como atividade rural a transformação de produtos agrícolas ou
pecuários, aqueles em que não são alteradas a sua composição e as suas
características de produto in natura. Essa transformação é realizada pelo agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas
atividades rurais, utilizando-se exclusivamente matéria prima produzida na
área explorada. (GONÇALVES E PORTO, 2011, p. 29).

A agricultura familiar dos moradores da comunidade de Porto Alegre se organiza em
pequenos ou até grandes números de pessoas em mutirões em tempos de roça, denominados
como “Convidados”, termo associado aos moradores de porto alegre com finalidade de atrair
um determinado número de pessoas que são convidadas pelos próprios moradores
para os ajudar no trabalho manual de suas roças, valorizando tradições e costumes típicos
do campo no período de plantações do roçado, aumentando ainda mais sua produção, de
certa forma essa movimentação torna-se atrativa, como um meio de produzir bem mais do
que poderiam ser produzidos, uma vez que a finalidade de aumentar a produção é vender
o que de fato for excedente.
Destarte, a trajetória da comunidade remanescentes de quilombolas em território rural
de Porto Alegre, permite incluir uma diversidade muito grande de artefatos históricos que são
utilizados até hoje para evidenciar e valorizar as histórias de gerações passadas, através
de festejos e manifestações da cultura quilombola.
São criados e elaborados pelos próprios agricultores quilombolas rotinas de lazer como
trilhas agroecológicas, abertas em ramais dentro da comunidade, os momentos de lazer
são compartilhados por famílias e por turistas em balneários e nascentes situados nas
áreas dos agricultores. Fazendo parte dos seus momentos livres, transformando- se em
pontos turísticos.
Com a participação de cada família é possível garantir vários avanços e estratégias
relacionando-os com as oportunidades vistas como atividades agro turísticas garantido de
forma sustentável o sistema que o moradores já usam que é agroecológica, fortalecendo a
preservação da natureza e o ingresso de pessoas, que além de fortalecer esses modelos
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adotados em Porto Alegre, promovem o desenvolvimento o território sem ocasionar impactos ambientais.
O respeito pela natureza e o modo de vida da comunidade são elementos indispensáveis
para atrair um público que busca se ausentar do cotidiano dos constantes barulhos e poluição, a vida agitada e corrida dos grandes centros urbanos e principalmente das atividades
de trabalhos estressantes do dia a dia, fazendo com que os moradores de outras regiões
e localidades vizinhas procurarem lugares como Porto Alegre, buscando conhecimento,
simplicidade, lazer, apreciando belas paisagens, iguarias culinárias; tradicionais locais e
regionais. Movimentando a economia local.
Em torno da comunidade há outras potencialidades agroturísticas relevantes no município de Cametá, ligadas por estradas e ramais próximos a comunidade de Porto Alegre
de agricultores rurais.

POTENCIALIDADES AGROTURÍSTICAS DE CAMETÁ-PARÁ
Como potencialidades, o município de Cametá possui uma vasta opção de entretenimento em espaços territoriais rurais. Com características de paisagem pouco alteradas e
com atrações turísticas diversificadas. Os balneários, rios, igarapés nos entornos do centro
urbanos tornam as paisagens fascinantes de acordo com a diversidade do ambiente.
Essas inúmeras alternativas de distrações de lazer em Cametá–Pará permitem a criação de projetos que procuram revitalizar pontos ecoturísticos que possam intensificar o fluxo
de pessoas, que se deslocam das cidades à procura de interiores rurais ou com aspectos
semelhantes em busca de contato com a natureza e atividades rurais.
Com os investimentos feitos por famílias de agricultores principalmente em áreas de
várzeas, com nascentes e rios como forma de utilizá-los para serviços privados, os agricultores conseguem consolidar várias atividades e oferecer no mesmo ambiente um lugar que
tenha capacidade de recepcionar muitas pessoas.
A pluralidade no meio rural envolve os produtores e agricultores fazendo com que
eles permaneçam em sua área e produzam nelas, nas administrações desses territórios é
possível identificar as potencialidades dos negócios e a geração de renda, principalmente
para os produtores que produzem os seus próprios alimentos e conseguem comercializar
trabalhando de forma criativa.

METODOLOGIA
A pesquisa foi desenvolvida na comunidade remanescente de quilombo de Porto
Alegre localizada no município de Cametá, no território do Baixo Tocantins, no estado do
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Pará. A comunidade quilombola apresenta uma população estimada de 400 habitantes
com 80 famílias de agricultores rurais que residem na comunidade. Sendo que o acesso
se dá pelo trecho Marambira, na estrada Trans-Cametá Tucuruí, Km 45, margeado pelo
igarapé Anauerá.
Em 2009 os 2.597 hectares foram reconhecidos como domínio coletivo de terra, emitido pelo Instituto de Terras do Pará (ITERPA) órgão executor da política agrária do Estado
(SIQUEIRA, 2019). Os procedimentos metodológicos abordaram um caráter qualitativo adotado por técnicas como: pesquisa bibliográfica com a literatura dos conceitos advindos de
periódicos da Qualis/Capes e do órgão público federal; entrevistas semi-estruturadas, com
uso do questionário, observação da paisagem e fotografias para registro das atividades dos
agricultores e do espaço rural geográfico (VELHO, 1978; MINAYO, 2010).
Dessa maneira, foi realizado no mês de agosto de 2019 um levantamento de dados
com 10 famílias, totalizando cerca de 30 agricultores entrevistados. As perguntas se direcionaram para o apontamento dos locais de uso coletivo de melhor atratividade, identificação
de infraestrutura, dos costumes e especificidades locais.
Por meio de periódicos visualizou-se uma semelhança com outras realidades regionais
como de pequenos territórios rurais e sua viabilidade de negócios.
Após serem identificadas potencialidades de vários pontos das comunidades que atraem
turistas, é possível traçar planos para que esses pontos turísticos além de se tornarem
atrativos sejam desenvolvidos sustentavelmente através dos levantamentos realizados nas
entrevistas e pesquisas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A partir da aplicação dos questionários foi possível identificar uma básica infraestrutura
local como energia elétrica, água potável, residências familiares, um posto de saúde e três
linhas de transporte que fazem o percurso comunidade-centro da cidade. Embora o território de estudo não possua restaurantes, hotéis, piscinas e demais espaços convencionais
do turismo urbano, a ida de visitantes à comunidade é constante principalmente no mês
de julho. Segundo Cordovil (2017), embora o município de Cametá apresente um turismo
espontâneo e incipiente há um potencial sociogeográfico promissor para o turismo local
em decorrência, principalmente, dos recursos naturais (rios, ilhas, praias e igarapés) e do
patrimônio imaterial (danças, eventos, grupos culturais). Dessa forma, foi possível encontrar
os atrativos nas dimensões: paisagem (igarapés), recreativa (trilhas ecológicas), atividades

agrícolas (sistemas agroflorestais e produção de mandioca), cultura local (festas religiosas,
samba de cacete e capoeira) conforme (figura 1) e gastronômico (farinha de mandioca,
tapioca, frutas e pescado).
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As alternativas que vêm sendo implementadas juntamente com parcerias e auxílios de
fundos destinados pelo governo que se encaixam na proposta de desenvolvimento sustentável, auxiliam na expansão de oportunidades de crescimento local. Fundos estes desenvolvidos pelo governo federal como PRONAF, PRONAF AGROECOLOGIA, que servem como
subsídio para investimentos na produção rural, que são utilizados para custeio, investimento
e para comercialização da produção agrícola.
Além do empenho dos agricultores ao serem hospitaleiros na recepção dos visitantes
que vão em busca de lazer e simplicidade na comunidade de Porto Alegre. As perspectivas seriam promissoras a partir dos investimentos que fossem realizados para continuar
a preservar os pontos turísticos na comunidade, pois, assim receberiam um fluxo dobrado
de pessoas o que movimentaria ainda mais a renda local. Os investimentos e infraestrutura
poderiam ser feitos pelos próprios agricultores como uma espécie de casa de hóspedes,
em que cada visitante faria parte do dia a dia como morador por um curto período de tempo, além de serviços que poderiam ser prestados dentro dos balneários como deliverys de
comidas típicas, produção de geleias caseiras, artesanatos poderiam ser confeccionados e
comercializados na frente das próprias casas.
Com um grupo de visitantes a comercialização de produtos seriam escoados facilmente. E os jovens poderiam ter mais oportunidades e chances de terem uma renda independente
dos pais. Tendo em vista que a maioria ao atingir certa idade, buscam por alternativas fora
da própria comunidade através do êxodo rural, em que famílias se esforçam para mantê-los.
Desta forma trazer estratégias que ampliem a economia dos agricultores, dando a comunidade a perspectivas de terem no futuro pequenas cooperativas.
As sugestões diminuíram os deslocamentos das pessoas para a cidade em
busca de empregos.
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Figura1. Atrativos turísticos da comunidade Porto Alegre, Cametá, Pará.

Fonte: Moraes (2019)

Conforme Caporal e Costabeber (2002), a sustentabilidade agroecológica busca encontrar pontos de equilíbrio entre as diferentes dimensões ecológica, social, econômica,
cultural, política e ética. Pode-se verificar que a comunidade apresenta uma perspectiva
agroecológica a partir dessas distintas dimensões.
Trançando os elementos que se combinam a comunidade de Porto Alegre conseguem
absorver e ter um aproveitamento muito grande de seus recursos naturais, tendo a conscientização de levar para as gerações futuras por meio de seus hábitos saudáveis o respeito
pelas diversidades culturais e econômica, explorando o necessário para alimentar as suas
famílias e criando novas alternativas de se sustentar desenvolvendo em suas áreas.
Projetos desenvolvidos pelos agricultores como hortas buscam unificar a harmonia,
solidariedade e parcerias entre os seus moradores, pois estes recebem com hospitalidade
os turistas, professores e alunos que vão em busca de novos conhecimentos.
A produção de alimentos in natura oriundos de bases agroecológicas sem nenhum
resíduo químico, possuindo vantagens benéficas para a saúde humana fortalecendo, pensamentos que se pode viver melhor quando se respeita, as leis do meio ambiente em valorização a biodiversidade a qual ele está inserido. É comum entre a comunidade promover
programações que envolvam todas as famílias.
Na perspectiva ecológica, a comunidade realiza a manutenção da biodiversidade, por
meio de mutirões de limpeza quanto ao uso dos recursos naturais, em especial aos igarapés. No âmbito social, as relações sociais na comunidade se fazem presente nas diferentes
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gerações, tanto os jovens quanto os adultos e idosos dividem os espaços coletivos e realizam atividades em conjunto, principalmente as de cunho agrícola. Na esfera econômica,
a renda obtida nas atividades produtivas é repartida de acordo com as necessidades de
cada família local, sendo que tanto as mulheres quanto os homens contribuem para a segurança alimentar e economia das famílias. No contexto cultural, os saberes intergeracionais
representam uma identidade cultural da comunidade presente na religiosidade, agricultura,
e nos conhecimentos específicos da natureza. Na dimensão política, tem-se os processos
participativos que desenvolvem o contexto da Associação dos Remanescentes de Quilombo
de Porto Alegre (ARQUIPA) quanto às ações coletivas na comunidade e nas comunidades
vizinhas. Na perspectiva ética se tem a responsabilidade individual e coletiva com respeito
a conservação dos recursos naturais sobretudo no que se refere a contaminação e degradação dos espaços de uso coletivo.
Essas dimensões evidenciam a relação homem-natureza presente na comunidade e
que contempla os princípios da sustentabilidade da agroecologia. O uso das espécies florestais para confecção dos artefatos do beneficiamento da farinha de mandioca, por exemplo,
mostra uma conscientização e valorização dos sujeitos em manter em equilíbrio as espécies
naturais, sobretudo as de interesse para a agricultura e turismo. Dessa forma, tem-se as
atividades agrícolas e não agrícolas locais que apontam para um possível desenvolvimento
sustentável do espaço rural.

CONCLUSÕES
A partir das entrevistas foi possível identificar e analisar o envolvimento dos jovens na
organização das atividades turísticas, principalmente logo depois do curso Turismo Rural
promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR no mês de agosto de
2019. Esse curso contribuiu para que os moradores locais visualizassem as potencialidades
turísticas do território em questão e valorizassem o seu modo de vida quilombola. Embora
os moradores locais tivessem a percepção do grande número de visitantes à comunidade
principalmente para o lazer nos igarapés nos períodos de festividades religiosas, a comunidade desconhecia a organização do setor do turismo rural na agricultura familiar. Diante
disso, os quilombolas puderam ressignificar a percepção sobre o território em que vivem,
em especial viabilizando como alternativa de renda para as famílias.
Segundo Elesbão e Teixeira (2011), o contato dos visitantes com os moradores locais
ressignifica o olhar sobre o modo de vida local, criando um sentimento de valorização e
orgulho sobre o local, trabalho e vida das famílias. Além disso, isso pode contribuir para
a redução do êxodo rural visto que os indivíduos locais, principalmente os jovens, podem
planejar e gerar renda com outras atividades não agrícolas.
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As entrevistas também mostraram a diversidade agrícola do território, em especial nos
quintais agroflorestais, bem como nas roças de mandioca. Pode-se verificar uma grande
diversidade de alimentos geridos desses espaços produtivos como a mandioca (Manihot

esculenta Crantz), o milho (Zea mays), o arroz (Oryza sativa), o feijão (Phaseolus vulgaris), a
melancia (Citrullus lanatus), o camarão (Macrobrachium amazonicum), o pescado, o frango,
e as frutas: cacau (Theobroma cacao), açaí (Euterpe oleracea Mart.), manga (Mangifera

indica), laranja (Citrus aurantium L.), abacate (Persea americana), biribá (Rollinia mucosa),
coco (Cocos nucifera) e cupuaçu (Theobroma grandiflorum) sendo que a venda da farinha
de mandioca e da pimenta do reino (Piper nigrum L.) garantem o sustento das famílias.
Segundo Altieri (1989), essa diversidade de culturas é característica dos sistemas
tradicionais de produção, também denominado de policultura ou cultivos múltiplos, esse
tipo de sistema agrícola é uma estratégia tradicional que promove uma dieta diversificada,
geração de renda, estabilidade de produção, diminuição dos riscos e redução das incidências de insetos e doenças.
Segundo Ploeg (2016), a agricultura familiar camponesa compreende em uma coprodução entre o social e o natural, dessa forma a agricultura pode ser vista como uma interação
contínua e de transformação mútua entre as pessoas e a natureza, assim a coprodução
modela e remodela tanto o social, quanto o natural. Esse equilíbrio na prática da agricultura
fornece não somente uma diversidade de alimentos, como também uma melhoria da renda
do trabalho da família, na perspectiva do turismo rural esse modo de vida local torna- se a
principal atração turística em convívio com diferentes culturas urbanas. Baseado nos princípios da economia solidária, o turismo rural de base familiar agroecológica emerge como uma
alternativa aos projetos de turismo convencional, nesses modelos alternativos de desenvolvimento turístico, há o respeito pelo patrimônio material e imaterial, bem como o desenvolvimento de estratégias e resistência frente aos projetos hegemônicos modernos- industriais.

REFERÊNCIAS
1.

ALTIERI, M. A. (1989). Agroecologia: as bases cientificas da agricultura alternativa. Rio
de Janeiro: PTA/FASE.

2.

CAPORAL, F. R., & COSTABEBER, J. A. (2002). Análise Multidimensional da Sustentabilidade: uma proposta metodológica a partir da Agroecologia. Agroecol. e Desenv. Rur.
Sustent, 3.

3.

CORDOVIL, J. C. (2017). Turismo na amazônia: políticas públicas e desenvolvimento nos
municípios de Cametá e Santarém no estado do Pará. Presidente Prudente: UNESP.

Agroecologia: métodos e técnicas para uma agricultura sustentável - Volume 4

250

4.

ELESBÃO, I., & TEIXEIRA, A. R. (2011). Turismo e agricultura familiar: o papel das iniciativas locais na valorização do mundo rural in: Souza, M; Elesbão, I. (Org.). Turismo Rural:
iniciativas e inovações. Porto Alegre: UFRGS.

5.

GONÇALVES, V, D & PORTO , E, M, V . Agronegócio: A empresa rural. Monte Claros- MG.
2011

6.

MINAYO, M. S. (2000). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes.

7.

PLOEG, J. D. (2016). Camponeses e a arte da agricultura: um manifesto Chayanoviano.

8.

Sao Paulo; Porto Alegre: UNESP; UFRGS.

9.

SCHNEIDER, S., & FIALHO, M. A. (2000). Atividades não agrícolas e turismo rural. in:
Almeida , Joaquim Anécio; Riedl, Mário. (Org.). Turismo Rural: ecologia, lazer e desenvolvimento. Bauru.

10.

VELHO, G. (1978). Observando o Familiar. In: NUNES, E. de O. (Org.). A aventura sociológica: objetividade, paixão, improviso e método na pesquisa social. Rio de Janeiro: Zahar.

Agroecologia: métodos e técnicas para uma agricultura sustentável - Volume 4

251

“

21
Vivências de experiências em
produtores rurais para a construção
de conhecimentos agroecológicos em
Hidrolândia, Goiás.

Lamartine de Oliveira Silva
Adah Conceição Rodrigues Tavares
Ana Paula Marquez Belo
Rafael Pereira Tokarski
Bruno de Andrade Martins

10.37885/210303464

RESUMO

A agricultura familiar no Brasil exerce um importante papel como fonte de abastecimento
de alimentos. Para o desenvolvimento de sistemas mais sustentáveis, a troca de experiências é fundamental. Para a construção de conhecimentos, os alunos realizaram
visitas para vivenciarem os princípios, as práticas de produção e de comercialização em
quatro propriedades rurais de Hidrolândia (GO). Foram levantadas informações, como
histórico e características das propriedades, sistemas de produção e comercialização,
além de desafios e/ou soluções, utilizando metodologias participativas. Foi possível, não
só inovar no processo educacional, mas contribuir para o desenvolvimento sustentável e
a inclusão social. Para a promoção da agricultura familiar é importante uma maior atenção
dos executores de políticas públicas aplicadas à merenda escolar, pois, esses produtores
podem estar produzindo alimentos contaminados com insumos prejudiciais à saúde.

Palavras-chave: Agroecologia, Educação, Metodologias Participativas, Promoção da Saúde,
Segurança Alimentar e Nutricional.
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CONTEXTO
A agricultura familiar no Brasil exerce um importante papel como principal fonte de
abastecimento de alimentos do mercado interno. Apesar de representar uma significativa
parcela na produção nacional, os agricultores familiares ainda carecem de sistemas de produção apropriados à sua capacidade de investimento, ao tamanho de suas propriedades
rurais e ao tipo de mão-de-obra empregada (ARMANDO et al., 2002).
Para o desenvolvimento de sistemas de uso da terra mais sustentáveis e a redução
do uso de insumos externos, segundo Lamônica; Barroso (2008), a troca de experiências
entre técnicos e agricultores por meio de visitas é fundamental. Estas experiências devem
dialogar diretamente com o desenvolvimento rural, serem inovadoras, capazes de estabelecer dinâmicas diferenciadas no rural, além de compreender a realidade histórica e social
na sua totalidade (BALEM, 2015).
Segundo Altieri (2004), além do desenvolvimento e difusão de tecnologias agroecológicas, a promoção da agricultura sustentável exige mudanças nas agendas das pesquisas,
bem como políticas agrárias e sistemas econômicos abrangendo mercados abertos e preços
e, ainda, incentivos governamentais.
Portanto, para a construção de conhecimentos agroecológicos, os alunos do curso
superior de Tecnologia em Agroecologia do Instituto Federal Goiano – Campus Avançado
Hidrolândia realizaram, entre abril e junho de 2019, visitas para vivênciarem os princípios,
as práticas de produção e de comercialização em propriedades rurais enquadradas como
agricultores familiares, produtores de alimentos orgânicos e produtores em fase de transição.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA
As visitas para as vivências das experiências foram realizadas nos meses de abril,
maio e junho de 2019 em quatro produtores de Hidrolândia (GO). Estes fazem parte de um
banco de dados do Núcleo de Estudos em Agroecologia de Hidrolândia.
As propriedades visitadas foram codificadas da seguinte maneira: P1) Produtor
Agropecuarista, enquadrado como Agricultor Familiar por possuir a Declaração de Aptidão
ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP); P2) Agricultor
Agroflorestal com Certificado de Produtor de Alimentos Orgânicos; P3) Agricultor em
Transição; P4) Agricultor com Certificado de Produtor de Alimentos Orgânicos.
Para a realização do referido intercâmbio de conhecimentos foi adotado o seguinte
roteiro: mobilização das comunidades, dinâmica de abertura e apresentação, roda de conversa sobre história da propriedade, caminhada pela propriedade, elaboração dos registros,
dinâmica de encerramento e agradecimentos; com aproximadamente 3h de duração em
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cada visita. Foram levantadas informações como histórico da propriedade, características
das propriedades e sistemas de produção e comercialização, além de desafios e/ou soluções
adotadas. Para tal, foram adotadas metodologias participativas aplicadas em agroecologia,
baseadas, principalmente, na mudança de posicionamento do pesquisador ou profissional,
que deixa de ser uma simples fonte de informação para terceiros, desempenhando um papel
de sujeito ativo, presente em todas as etapas da pesquisa (CAMPOLIN; FEIDEN, 2011).

RESULTADOS
Foi observado a participação de todos nos processos de desenvolvimento, principalmente, no que tange a mudança de posicionamento do aluno e produtor. Os alunos agiram
como observadores interessados em aprender com os agricultores e obter conhecimentos
técnicos e sociais, mais com a função de escutar.
P1 compreendeu uma propriedade administrada por uma família composta de três
irmãos, seus pais e avós. Iniciou a produção de citricultura em 2002, com 38 hectares e
posteriormente adquiriram mais 20 hectares. A propriedade conta com 15 mil pés, como
laranja pera, mexerica, limão e lima. Outra cultura presente é a manga Palmer, com 1000
pés. Da área total 14 hectares são destinados à pastagens para bovinocultura de leite, e
obtenção de 50 litros por dia para a fabricação de queijo e derivados, somente para o uso
familiar. Possui também suinocultura e horta, além da criação de galinhas para uso doméstico. Em outra parte há um canavial onde é produzido aguardente e derivados, comercializados em mercados locais. Outro produto comercializado são os doces caseiros. As frutas
produzidas são destinadas à merenda escolar do município, aos comércios locais e ao
CEASA, onde vendem a maior parte da produção. A propriedade conta com três trabalhadores diretos e 17 temporários. A colheita é feita de forma manual, e depois, as frutas são
transportadas para um galpão pelo trator. São dois tratores, e contam também com um
caminhão e um carro utilitário para fazer o transporte da propriedade até o destino final do
produto. Os pomares têm entre 4 e 17 anos de implantação e 70% é irrigada pelo sistema de
micro aspersão. A adubação é feita por esterco de galinha e adubação química, a adubação
por esterco de gado foi evitada por apresentar uma maior infestação de pragas. O solo é
corrigido anualmente por calcário e outros nutrientes necessários, conforme orientação de
um agrônomo. Dentre os principais desafios da propriedade são: a falta de mão-de-obra e
pragas, como ácaros e fungos.
P2 possui vasta área verde conservada e trabalha com sistema agroflorestal (SAF),
baseado na agricultura sintópica. Um dos SAF´s tem cerca de três anos e outro com 3 meses, onde situava-se um antigo bananal. Dentre as culturas implantadas nos sistemas estão:
goiaba, limão, eucalipto, banana, jatobá, amora, café, mamão, mandioca, inhame, milho,
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jiló, quiabo, alface, dentre outras. Parte da produção é para consumo próprio e o restante
é vendido em feiras orgânicas diretamente ao consumidor. O sistema de irrigação utilizado
é de micro aspersão, mas não descarta a possibilidade de futuramente migrar para o sistema de gotejamento. O sitio faz parcerias com escolas para manejo dos sistemas e troca
de experiências.
P3 é uma propriedade de 4,5 hectares, adquiridos em 1988, e era destinado para
pratica de cultura de arroz, milho, feijão e outra parte destinada a criação de gado de leite
para fabricação de queijo e consumo próprio, além de suínos e galinhas. Em 2011 foram
adquiridos mais 2,2 hectares. Atualmente, um hectare do total é destinado a plantação de
milho para alimentação de animais. A área é manejada manualmente, sem utilização de tratores. A forma de adubação é química, associada a adubação verde com leguminosas, que
atuam na rotação de culturas. A irrigação é feita por aspersão, mas somente para complementação de irregularidades de chuvas. A produção da propriedade é para consumo interno
e o excedente é comercializado para vizinhos. A produção é basicamente criação de porcos
e extração de polpa de frutas. A comercialização das polpas são feitas também direto ao
consumidor em suas residências na cidade. A propriedade não conta mais com a criação de
gado, e toda área onde era destinada a pastagem, está sendo transformada em agrofloresta,
sistema no qual foram implantadas árvores frutíferas, como mangueiras, gueirobas, abacate,
jabuticaba, caju e maracujá, com a vegetação nativa do Cerrado, e estão se desenvolvendo
bem. O controle de pragas é feito com ajuda de armadilhas. Está sendo evitado o combate com agrotóxicos, sendo utilizado apenas em casos isolados. A P4 possui cerca de um
hectare, e cultiva produtos orgânicos, como tomate, mamão, banana, jabuticaba, manga e
outros. O carro-chefe é o tomate, cultivado em estufas. Todos os produtos são certificados,
e comercializados em feiras especializadas em Goiânia e no próprio local. O fato de produzir
em estufas proporciona um certo controle contra infestação de doenças, apesar do custo de
implementação elevado. Os demais produtos são cultivados naturalmente na propriedade,
mas seguindo as normas da produção orgânica. O aparecimento de fungos em sua produção
e a dificuldade de produção de mudas com extratos de origem orgânica tem causado um
certo prejuízo na produção. As aplicações realizadas pela produtora são: Calda Bordalesa e
Calda Sulfocálcica, ambas autorizadas para produção orgânica. Outra pulverização que tem
trazido bons resultados no controle de insetos é uma mistura aquosa de leite. A propriedade
faz parcerias com escolas para manejo dos sistemas e troca de experiências.
Das quatro propriedades visitadas, somente P1 é enquadrada como Agricultor Familiar
por possuir a Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (DAP) e acesso às políticas públicas no que tange a Lei nº 11.326, referente à Política
Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais (BRASIL, 2006),
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participando do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), fornecendo mexerica.
Contudo, os sistemas de produção adotados não compreendem nenhum dos princípios do
Decreto n°7.794, referente à Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (BRASIL,
2012), nem da Lei nº 10.831 sobre a agricultura orgânica (BRASIL, 2003). Este fato gerou
um desconforto nos alunos, pois esperavam que os agricultores familiares adotassem uma
agricultura mais sustentável, respeitando os consumidores e conservando o meio ambiente.
Duas das propriedades visitadas, mesmo enquadradas como produtores de alimentos
orgânicos, possuem sistemas de produção diferentes. P2 adota agrofloresta sucessional em
canteiros com cobertura vegetal morta sobre o solo e manejos de podas para a ciclagem
de nutrientes, seguindo os princípios da agricultura sintrópica. Já P4 produz tomates em
estufas, e culturas anuais, perenes e hortaliças em canteiros com cobertura vegetal morta
sobre o solo, seguindo os princípios da agroecologia,.
Mas em uma das propriedades (P3) foi possível observar que nunca é tarde para se
transformar, e migrar os sistemas de produção para uma forma mais sustentável. É um
grande desafio estabelecido pela Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU),
que representa um dos objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS), além de colaborar
para a execução de vários outros objetivos globais.
As atividades de transferência de tecnologia com processos educativos fundamentados
na troca e diálogos de saberes, e em metodologias didático- pedagógicas que incentivam a
participação dos sujeitos envolvidos, contribuem com o desenvolvimento sustentável, considerando os aspectos social e econômico pela ação de superação dos problemas sociais,
e com a inclusão produtiva de grupos sociais ao desenvolvimento de meios e processos de
produção e construção conjunta de conhecimento. Com a socialização de conhecimentos e
metodologias participativas foi possível, não só inovar o processo atual de educação, mas
contribuir para a ampliação de oportunidades educacionais, facilitando o acesso e a permanência na educação profissional. Os alunos tiveram a oportunidade de pensar e agir com
criatividade e autoria o seu pensamento. Por esse motivo, faz-se necessário propor uma
educação que tenha como fundamento a criticidade e reflexão da cidadania.
Dentre as diretrizes da agroecologia, que sustenta o conceito de Segurança Alimentar
e Nutricional referendado no Brasil pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (CONSEA, 2007), aparecem a promoção da agricultura familiar e das práticas
de Agroecologia. Portanto, isto requer uma atenção maior por parte dos órgãos executores
de políticas públicas, como PNAE, pois, mesmo os produzidos por agricultores familiares,
os alimentos aplicados à merenda escolar podem estar contaminados e afetarem a saúde
dos consumidores.
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RESUMO

Este trabalho teve por objetivo demonstrar de forma prática, uma tecnologia simples,
barata, ambiental e socialmente mobilizadora e motivadora, para a obtenção de materiais
de construção, a partir de resíduos de plásticos, tendo em vista que o descarte irregular de resíduos sólidos, principalmente, os de plástico, têm sido um grande problema
na contemporaneidade. Como metodologia foi utilizada uma revisão bibliográfica das
técnicas existentes e uma etapa experimental, realizada no IFBaiano Campus Uruçuca.
Desse modo, foram estabelecidos métodos alternativos, através de tecnologias sociais,
na utilização de plástico reciclado, obtido de lixões para a fabricação de tijolos e de outros
materiais para construção, acessíveis economicamente e qualitativamente. A tecnologia
social desenvolvida se mostrou como uma promoção do bem público e uma alternativa
de incremento da renda familiar.

Palavras-chave: Plástico, Reciclagem, Materiais de Construção, Tecnologia Social.
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INTRODUÇÃO
Na contemporaneidade, vislumbra-se que o acúmulo de resíduos sólidos tem aumentado de maneira alarmante, causando um grande impacto ambiental, entretanto, para viabilizar
o entendimento de como se chegou a tal ponto, faz-se necessário o retrospecto histórico
sobre o descarte do lixo.
Antes da primeira Revolução Industrial, a população era menor com a maioria da produção de resíduos sendo orgânica e biodegradável. Tal cenário modificou-se intensamente no
século XVIII, quando em decorrência da revolução industrial houve o aumento do acúmulo de
lixo no planeta, o qual passou a ser inorgânico. Nesse contexto, o lixo deixa de ser produzido
em pequena quantidade pelas residências e o seu acúmulo começa a gerar problemas nas
áreas urbanas em virtude da produção dos “descartáveis”, ou seja, os resíduos que não se
degradam naturalmente. (RODRIGUES; GRAVINATTO, 2002).
Outrossim, insta salientar que aliada à produção exorbitante dos resíduos sólidos, há
uma notória mudança de hábitos sociais, marcados pelo crescimento acelerado da população e da mudança de hábitos, intensificando o consumismo e o descarte irresponsável
do lixo. A partir do século XX, em razão do grande acúmulo de lixo nos centros urbanos,
iniciou-se a preocupação social com o descarte de tais detritos, os quais careciam de espaços adequados para a sua vazão. Sendo assim, entre os anos de 1940 e 1960 foi utilizada
como principal solução os aterros sanitários, tendo em vista ser a estratégia mais estimada
pela disponibilidade de espaço para construção e a otimização dos custos operacionais.
(BARTONE, 1990).
No Brasil, o descarte de resíduos sólidos ainda é feito em boa parte dos municípios
por meio de lixões a céu aberto, os quais por conta da falta de um conjunto de medidas
adequadas à proteção do meio ambiente geram inúmeros danos e degradações, pois o que
se encontra em tal ambiente são chorume e gases tóxicos. Nesse sentido, segundo dados
da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABREPE,
2018), são gerados 78,3 milhões de toneladas de resíduos anualmente no país, sendo que
deste montante, 71,3 milhões de toneladas foram coletadas, entretanto, 7 milhões de toneladas não foram coletadas e tiveram destino inapropriado. Dessa forma, observa-se que
3.331 municípios brasileiros continuam realizando o descarte de forma incorreta, enviando
mais de 29,7 milhões de toneladas de resíduos para lixões a céu aberto.
Para contornar tal situação, foi instituída a Lei 12.305/2010 da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, que tem como objetivo precípuo o estabelecimento de diretrizes relacionadas ao planejamento adequado para o descarte de lixo. Tal Lei objetivava que o encerramento dos lixões se desse em 2014, sendo que os municípios deveriam dar destino
ambientalmente correto aos resíduos sólidos por meio de investimento em aterros sanitários.
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Ocorre que, a maioria dos municípios não conseguiu cumprir o prazo, então o Congresso e
o Senado postergaram o prazo sendo que de 2018 a 2021 serão quatro novos prazos para
o fim dos lixões. (BRASIL, 2010).
Como alternativa para a problemática mencionada, surgem algumas estratégias que
objetivam a diminuição do lixo descartado, tais como a reciclagem e o reaproveitamento,
em que a reciclagem se mostra como a forma de encaminhar o material a um novo ciclo e o
reaproveitamento, consiste em transformar um determinado material já beneficiado em outro.
O plástico tem várias formas de reaproveitamento, onde a reciclagem é responsável
por colocar a maior quantidade deste, de volta ao mercado, em forma de novos produtos.
Ademais, o reaproveitamento desses resíduos tem como escopo a transformação destes em
outros objetos, tais como: vassouras, tecidos, carpetes e centenas de produtos decorrentes
do artesanato. Partindo de tal fundamento, começaram a serem criados inúmeros projetos
que objetivam a utilização do plástico reciclado como matéria prima na construção civil,
principalmente na fabricação de tijolos. Como primeiro exemplo é apresentada a empresa
Italiana Presanella Building Syste, desenvolvedora do Projeto Ecossistema, que recicla o
material, transformando-o em fôrmas para tijolos e na principal matéria-prima de outros elementos construtivos, como as estruturas para fundação e as vigas que sustentam o telhado.
(PLÁSTICO..., 2019.)
Outro projeto de eminente relevância é o do compósito de polietileno de alta densidade
reciclado e borra de café para uso na construção civil, o qual tem como intuito o de transformar plásticos pós-consumo e refugos vegetais em materiais de construção. Dessa forma,
utilizam-se compósitos de polietileno de alta densidade e borra de café. (CESTARI, 2014).
Ademais, é importante salientar a iniciativa do colombiano Fernando Llanos, o qual
desenvolveu junto ao arquiteto Óscar Méndez um projeto que visa possibilitar uma segunda vida ao descartado, por meio da transformação do plástico reciclado em tijolos e
materiais de construção como estrutura de residências utilizando a técnica de extrusão.
(PLÁSTICO..., 2019).
Devemos salientar que as técnicas de reaproveitamento de materiais, principalmente
os resíduos plásticos, contribuem muito para o meio ambiente e que também podem gerar
fontes de renda para as diversas comunidades envolvidas no processo. Porém é fato que a
maioria dos pequenos municípios não possuem infraestrutura para o processamento nem
mesmo para a triagem de resíduos sólidos, além disso os investimentos são caros e podem
ser inviáveis quando a produção tem baixo volume, daí a necessidade do uso de técnicas
alternativas, simples e de baixo custo, que possibilitem tanto mitigar os problemas ambientais,
como funcionar como tecnologia social gerando renda ao público envolvido.
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OBJETIVO
Demonstrar a utilização de uma técnica simples e de baixo custo para fins de reaproveitar de forma eficiente dos resíduos plásticos de lixões, convertendo-os em produtos
acessíveis economicamente e qualitativamente com vistas à promoção do bem público.
Teve como objetivos específicos:
• Construir um forno de barro artesanal usando técnicas de simples e rudimentares.
• Confeccionar tijolos a partir de resíduos plásticos de diversas naturezas, oriundos
de lixões.
• Testar a resistência dos tijolos em comparação com tijolos tradicionais.
Resíduos Sólidos Urbanos
A Norma ABNT NBR 10004/1087 (ABNT, 2004) define resíduos sólidos como:
resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades das
comunidades de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola,
de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes
de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos de
instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos
ou corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente
inviáveis em face à melhor tecnologia disponível (ABNT, 2004).

Assim quando descartamos aquilo que não tem mais serventia, o que chamamos comumente de “lixo”, seja ele das mais diversas origens, estamos gerando um volume significativo
de materiais que, não sendo reciclados ou reaproveitados, vão alimentar os depósitos de
lixo, que nem sempre utilizam os procedimentos adequados como nos Aterros Sanitários,
alimentando os ainda existentes “lixões à céu aberto”, bastante comuns em pequenos municípios e em distritos de municípios maiores.
Destes descartes um percentual significativo, cerca de 13,5 % é de material plástico
(IPEA, 2012), e vem aumentando nos últimos anos, provocando danos ambientais nos solos
e nas águas devido à sua alta resistência e durabilidade.
Tipos de Plásticos
O plástico vem das resinas derivadas do petróleo e pertence ao grupo dos polímeros, O primeiro plástico sintético foi desenvolvido no início do século XX, e registrou um
desenvolvimento acelerado a partir de 1920. Este material, relativamente novo se comparado a outros como o vidro e o papel, passou a estar presente em grande parte dos nossos
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utensílios. Seu nome tem origem na palavra grega “plastikos”, que significa “que pode ser
moldado”. Além disso, ao longo dos anos e com o avanço das novas tecnologias esse material foi aperfeiçoado, gerando vários polímeros com características diferentes surgindo
a divisão dos plásticos em: termoplásticos (podem ser reciclado) e termorrígidos (não são
recicláveis) (PLASTICOS... 2021).
Tipos e características dos plásticos recicláveis – Termoplásticos
Os termoplásticos são aqueles que amolecem ao serem aquecidos, podendo ser moldados, e quando resfriados ficam sólidos e tomam uma nova forma. Esse processo pode ser
repetido várias vezes. Correspondem a 80% dos plásticos consumidos (PLASTICOS...2021).
Tipos:
1 – PET (Tereftalato de Polietileno)
O PET é um dos plásticos recicláveis mais comuns, formado pela reação entre o ácido
tereftálico e o etileno glicol. Normalmente, usado na produção de frascos e garrafas para
alimentos, como é o caso das garrafas de refrigerante e água, embalagens de medicamentos
e cosméticos, além de mantas de impermeabilização e fibras têxteis (PLASTICOS..., 2021).
2 – PEAD (Polietileno de Alta Densidade)
O PEAD é comumente utilizado para fabricação de tampas e embalagens, como é o
caso dos frascos de amaciantes, alvejantes, shampoos, detergentes e óleos automotivos;
bem como, sacolas de supermercados, potes e utilidades domésticas, tubos para líquidos e
gás, tanques de combustível para veículos automotivos, dentre outros (PLASTICOS..., 2021).
3 – PVC (Policloreto de Vinila)
O PVC é formado por 57% de cloro e 43% de eteno (derivado do petróleo). Tem como
característica ser mais rígido, transparente (quando desejável), impermeável, e inquebrável.
Popularmente conhecido por seu uso na construção civil, em tubulações de água e esgoto,
é também comumente encontrado em embalagens como as de óleos comestíveis, água
mineral e potes de maionese. Além disso, é bastante utilizado em produtos mais resistentes,
como cones de sinalização, calhas, brinquedos, calçados, encapamentos de cabos elétricos,
equipamentos médico-cirúrgicos, esquadrias e revestimentos, etc (PLASTICOS..., 2021).
4 – PEBD (Polietileno de Baixa Densidade)
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O PEBD, é um tipo de plástico muito utilizado por ser flexível, leve, transparente e
impermeável. Pode ser obtido a partir do petróleo ou de fontes vegetais, neste último caso
chamado de plástico verde. Usado para fabricar sacolas para supermercados e lojas, embalagens de leite e outros alimentos, como pães, frios e embutidos, bem como sacos de
lixo, lonas agrícolas, filmes flexíveis para embalagens, materiais hospitalares e rótulos de
brinquedos, etc (PLASTICOS..., 2021).
5 – PP (Polipropileno)
O PP é um tipo de plástico reciclável produzido a partir do gás propeno. Tem como
características ser inquebrável, transparente, brilhante, rígido e resistente a mudanças de
temperatura, além de conservar bem aromas. Muito utilizado em filmes para embalagens e
alimentos, na fabricação de produtos industriais e da construção civil, como cordas, tubos
para água quente, fios e cabos. Também tem sido utilizado em frascos, caixas de bebidas,
autopeças como para-choque de carros, potes e utilidades domésticas. Possui propriedades semelhantes às do polietileno, mas com um ponto de amolecimento mais elevado
(PLASTICOS..., 2021).
6 – PS (Poliestireno)
O PS possui características como leveza, capacidade de isolamento térmico, baixo
custo, flexibilidade e é moldável sob a ação do calor, o que o deixa em forma líquida ou
pastosa. Usado para fabricar potes para alimentos, como iogurtes, sorvetes e doces, frascos, em partes de eletrodomésticos, como a parte interna de portas de geladeiras, em brinquedos e em alguns produtos descartáveis, como copos plásticos e aparelhos de barbear
(PLASTICOS..., 2021).
7 – OUTROS
Plásticos especiais e de engenharia, CDs, eletrodomésticos, corpos de computadores;
Não recicláveis – Termorrígidos
Os termorrígidos ou termofixos são aqueles que não derretem quando aquecidos, o que
impossibilita a sua reutilização através dos processos convencionais de reciclagem. Exemplos:
poliuretano rígido, resinas fenólicas, epóxi, EVA (Poliacetato de Etileno Vinil), dentre outros.
Em alguns casos, estes materiais podem ser reciclados parcialmente através de moagem prévia e incorporação no material virgem em pequenas quantidades, como ocorre com
os elastômeros (borracha) (PLÁSTICOS..., 2021).
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Processos dos Plásticos Recicláveis
O processo pode ser realizado de três formas: a reciclagem física ou mecânica, a química ou de resina, e a energética. Cada um conta com características próprias e usos distintos:
a. Reciclagem mecânica
É o tipo mais comum de reciclagem de plásticos. O processo começa com a coleta do
material, tanto de resíduos industriais, como de coleta doméstica. Em seguida, o plástico
passa por uma limpeza e triagem, para que seja analisado o que será aproveitado. Depois
disso, o processo de reciclagem é iniciado. Todo o material é reduzido a pequenos grãos,
sem que isso modifique suas propriedades físicas, que servirão como matéria-prima para
a produção de outros produtos. Esse tipo de reciclagem é visto em cooperativas de coleta
seletiva (PLASTICOS..., 2021).
b. Reciclagem química ou de resina
Trata-se de um processo mais complexo, já que o plástico passa por uma transformação química capaz de fazê-lo retroceder à sua condição anterior. Esse procedimento é
conhecido como logística reversa. O objeto plástico retorna à sua condição inicial por meio
de manipulações químicas, que envolvem a aplicação de solventes, ácidos, calor, entre
outros processos químicos (PLASTICOS..., 2021).
c. Reciclagem energética
O processo ocorre devido à composição do plástico, que é derivado do petróleo, capaz
de produzir energia suficiente para substituir o óleo diesel e demais combustíveis fósseis
quando aquecido, assim o material recolhido é transformado em energia térmica através
de sua queima, podendo alimentar fornalhas, caldeiras e até mesmo gerar energia termelétrica, em um processo em que o plástico reciclável é submetido a altas temperaturas, e o
vapor que resulta dessa incineração é convertido em energia capaz de movimentar hélices
conectadas a turbinas. Desse movimento, para cada 1.000 quilos de plástico reciclado, são
produzidos 640 Kwh (PLASTICOS..., 2021).
Notem que todos esses processos são necessários investimentos em infraestrutura
(galpões e equipamentos), insumos (reagentes e outros) e treinamento de mão de obra.
Nesse contexto, considerando a realidade de pequenos municípios ou de distritos de municípios maiores que geram pequenos volumes, em boa parte dos casos se trona inviável um
investimento nesse segmento.
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Tecnologias Alternativas e Sociais
Muitos processos alternativos tem sido apresentadas para o uso de resíduos plásticos,
sendo assim denominados porque são exatamente alternativos aos processos existentes
que ocorrem em escala industrial, como exemplos: os artesanatos, fios e tecidos, calçados,
objetos e utensílios, dentre outros produzidos em pequena escala (OLIVEIRA, 2015).
Segundo a Fundação do Banco do Brasil (2021) Tecnologias Sociais são:
Produtos, técnicas ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas através da interação
com a comunidade, que representam efetivas soluções de transformação social voltadas
para diversas demandas como: alimentação, educação, energia, habitação, renda, recursos hídricos, saúde, meio ambiente, dentre outras. As Tecnologias Sociais aliam o saber
popular, recursos públicos e privados e o conhecimento técnico-científico, desenvolvendo
assim projetos que envolvem a comunidade, o poder público, empresas privadas (através
de incentivos fiscais ou fundações) e instituições de ensino.
O Instituto de Tecnologia Social (ITS BRASIL) conceitua tecnologia social como um
conjunto de técnicas, metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela, que representam soluções para inclusão
social e melhoria das condições de vida (ITS BRASIL, 2004).
Ambos os conceitos se encontram em consonância com a metodologia neste trabalho desenvolvida.

MÉTODOS
A Construção do Forno de Barro Artesanal
O projeto foi desenvolvido como o Trabalho de Conclusão de Curso do Curso Tecnólogo
em Agroecologia do Instituto Federal Baiano (IFBaiano) Campus Uruçuca, no ano 2019 e
realizado no Setor de Mecanização. Para a fabricação do forno utilizou-se barro vermelho e
açúcar, nas quantidades de dois quilos de açúcar para cada lata de 18 litros (uma lata) de
barro vermelho. Saliente-se então, que foram utilizadas seis latas de barro vermelho e 12
quilos de açúcar. Desse modo, os ingredientes foram misturados de forma a resultar em uma
masseira, na qual deixou-se um espaço ao meio para se acrescentar água. Posteriormente,
utilizou-se os pés para fazer a mistura, oportunidade na qual pisou-se a massa obtida até
ficar homogênea, consoante demonstrado nas figuras abaixo:
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Figura 1. Colocação da terra para elaboração da masseira pisoteio.

Fonte: Os autores.

Posteriormente, preparou-se o local do forno, no qual foi cavado o solo em formato
circular, com o objetivo de receber a primeira camada do forno. Para tanto, utilizou-se novamente a massa de barro vermelho e o açúcar. Frisamos que entre as camadas mencionadas
foram colocados restos de telhas cerâmicas. Em seguida, fechou- se as fileiras, até o ponto
de ficar o espaço de uma lata de tinta de vinte litros, o local onde foi derretido o plástico que
culminou na elaboração do tijolo. Tal procedimento está ilustrado abaixo na Figura 2.
Figura 2. Solo cavado para receber a primeira camada do forno e o início do forno.

Fonte: Os autores.

Para o apoio da lata, foi utilizado retalhos de telha com inclinação voltada para dentro do
forno na altura de 80 cm. Após, subiu-se as camadas por mais 20cm, até a totalizar a altura
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de um metro. Para ser realizado o aquecimento, foi usado lenha de madeira reaproveitada,
obtendo-se o resultado almejado.
Figura 3. Forno pronto e aquecido com lenha de madeira reaproveitada.

Fonte: Os autores.

A Operação do Sistema
A etapa que precedeu a operação, propriamente dita, foi a coleta e seleção de vários
plásticos em quantidades diversas, tais como cadeiras, sacolas plásticas, garrafas PET e
garrafas de detergente, os quais foram recolhidos do lixão de Soca Braço, localizado na
cidade de Uruçuca-BA. A diversidade de plásticos recolhidos tem como intento a obtenção
de um material de qualidade, uma vez que, de tal forma, se aumenta a resistência e outras
características mecânicas.
Figura 4. Resíduos plásticos obtidos do lixão à céu aberto

Fonte: Os autores.

Na sequência, foi ateado fogo no forno e em seguida, colocou-se o plástico recolhido na
lata de tinta de 18 litros, que foi posta no forno pelo tempo médio de uma hora, revolvendo-se
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o material, periodicamente, enquanto era derretido Obtendo-se uma mistura homogênea,
a massa fundida.
Figura 5. O derretimento dos resíduos e a obtenção da massa fundida

Fonte: Os autores.

A massa fundida é posteriormente derramada nas fôrmas de alumínio. Essas foram
adquiridas no comércio local de Uruçuca-BA, sendo as mesmas usualmente utilizadas para
a fabricação de pães, bolos e tortas caseiras.
Figura 6. As formas de alumínio utilizadas

Fonte: Os autores.

A tabela a seguir descreve as dimensões das formas de alumínio utilizadas.
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Tabela 1. Medidas das fôrmas de alumínio utilizadas na construção dos diversos formatos de tijolos
Medidas

A1
Fôrma redonda

A2
Fôrma de pão

A3
Fôrma de pão

Diâmetro (cm)

24

-

_

Altura (cm)

6

6

5

Largura (cm)

-

10

9

Comprimento (cm)

-

25

20

Fonte: Os autores.

Figura 7. A colocação da massa fundida nas fôrmas.

Fonte: Os autores.

Após colocar a mistura homogênea nas fôrmas, espera-se que esta resfrie, o que ocorre
em aproximadamente uma hora, em contato com o ar. Em seguida, retira-se o material já
resfriado da fôrma, que já é o tijolo pronto, como demonstrado na figura abaixo:
Figura 8. Tijolos prontos de diferentes medidas após resfriamento.

Fonte: Os autores.
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O Teste de Resistência
O teste de resistência foi feito com um alinhador de suspensão, onde os tijolos foram
apoiados nas extremidades e sofreram uma pressão no meio, até o momento de ruptura. O dispositivo utilizado foi uma pressa hidráulica pertencente ao Setor de Mecanização
do Campus Uruçuca. Foram realizados testes nos 3 modelos de tijolos plásticos obtidos e
os resultados foram comparados com o mesmo teste realizado em tijolos furados adquiridos
no comércio. A figura a seguir ilustra o teste de resistência realizado.
Figura 15. O teste de pressão com a prensa hidráulica

Fonte: Os autores 2019.

RESULTADOS
O forno e os Produtos
A proposta de apresentar uma metodologia alternativa para o tratamento de resíduos
plásticos foi atingida, pois, como pode ser observado, o forno artesanal é simples e muito
barato para ser executado, partindo de materiais de reaproveitamento, como latas de tinta
descartadas, cacos de telha e terra, sendo que a única coisa comprada foram os 6 kg de
açúcar para a massa do forno.
Quanto aos produtos gerados, o principal fator a se levar em consideração é a versatilidade dos tijolos, pois as dimensões dos mesmos podem variar de acordo com as fôrmas
utilizadas, apresentam um material de bom acabamento e com características mecânicas
necessárias para a fabricação de outros tipos de materiais de construção, além é claro do
baixo custo de fabricação.
Com essa metodologia simples e acessível, socialmente mobilizadora, traz a possibilidade de uma maior geração de renda para os catadores e de transformação dos mesmos
em protetores do meio ambiente.
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Os testes de resistência
Para auferir a resistência do material em face das possíveis utilidades na construção
civil, foi realizado um teste de pressão, utilizando alinhador de suspensão na prensa hidráulica do Setor de Mecanização do IF Baiano do Campus Uruçuca, onde os resultados estão
expostos na tabela abaixo:
Tabela 2. Teste de destrutivo realizado nos tijolos
Pressão (kg)
1

Pressão (kg)
2

Média da análise

Fôrma A1 – redonda

200 kg

200 kg

200 kg

Fôrma A2 – retangular

142 kg

145 kg

143,5 kg

Forma A3 – retangular

180 kg

180 kg

180 kg

Testemunha - retangular
(Tijolo comercial)

180 kg

200 kg

190 kg

Tratamentos

Fonte: Os autores.

Pode-se observar que as resistências ao teste de pressão dos tijolos reciclados obtidas
são compatíveis com a dos tijolos comerciais cerâmicos existentes no mercado, assim sendo,
atestam sua qualidade e resistência, possibilitando assim o uso dos mesmos em locais onde
os tijolos tradicionais são utilizados, como por exemplo nas alvenarias e nos pisos. Além
disso abre-se um leque bem extenso para que, com essa tecnologia, seja possível fabricar
uma diversidade muito grande de vários tipos de materiais com as mais diversas aplicações.

DISCUSSÃO
Deve-se lembrar que nos processos tradicionais, onde se recicla, existem várias etapas
como: a triagem, a lavagem, a moagem, a extrusão e o resfriamento. Os mesmos processos são necessários, quando se trata de grandes volumes e com elevado nível de controle
tecnológico, visando a destinação final profissionalizada dos produtos obtidos. Contudo,
são exigidos grandes investimentos em infraestrutura, maquinários, aquisição de insumos
e em treinamento de mão de obra. Dessa forma, fica um espaço para o processamento de
pequenos volumes, que pode ser em pequenos municípios ou distritos de municípios maiores, além de lugares mais isolados como em algumas propriedades rurais.
Para o processamento de baixos volumes existem uma série de alternativas como a produção de fios, artesanatos, adornos, calçados, utensílios e outros, também com tecnologias
de baixo custo, porém quase todos exigem um preparo mínimo no material a ser reciclado,
como a seleção e limpeza do material ou algum tipo de equipamento, o que é dispensável
na metodologia exposta para a produção dos tijolos aqui apresentada, pois aceita qualquer
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mistura de qualquer tipo de plástico, estando limpo ou não, não sendo necessários equipamentos, nem água e nem energia elétrica.
Como vimos, a metodologia apresentada destaca-se pela possibilidade de se processar
resíduos plásticos de maneira simples, barata, com cunho social e ambiental, cujos produtos
obtidos têm boa qualidade e custo acessível, podendo ser aplicados em pequenos volumes
e em qualquer localidade. Tornado também possível melhorar a geração de renda pra o
público envolvido coma a questão.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, verifica-se que a metodologia empregada para a fabricação de
tijolos por meio de resíduos plásticos reciclados é simples, barata e fácil de se aplicar, podendo atender a necessidade de processamento de pequenos volumes, com baixo custo
em qualquer localidade.
Considerando os dados colhidos, infere-se que os tijolos elaborados conseguiram
atender a expectativa de qualidade e eficiência, uma vez que suportam altas pressões,
ideais para a aplicação na construção civil, além disso a metodologia permite uma gama
muito grande de outros possíveis produtos, mudando-se apenas o tipo da fôrma aplicada.
Por se tratar de uma metodologia alternativa e de cunho social, devemos sempre levar em conta a possibilidade de melhoria de vida do público envolvido, como os catadores
informais dos lixões, favorecendo ainda a mitigação dos problemas ambientais causados
pelos descartes inadequados dos resíduos em questão.
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RESUMO

O Observatório Agroecológico Caatingar oriunda-se dos trabalhos socioacadêmicos
desenvolvidos por seus membros, tendo por objetivo contribuir para o fortalecimento
de Redes Solidárias de Base Agroecológica, com ênfase às de atuação no Semiárido
brasileiro, norteando-se pelas categorias transversais da Gestão socioeducacional e
produtiva, da Educação, do Trabalho e das Tecnologias Sociais e Adaptadas, no campo
da produção agropecuária, experimentação e formação continuada. Suas atividades
são desenvolvidas a partir do Território de Identidade de Irecê-BA em articulação com
discentes e docentes vinculados/as da UNEB – Universidade do Estado da Bahia, UFOB
– Universidade Federal do Oeste da Bahia, associações e cooperativas do campo, a
Fazenda de Produção de Bases Agroecológica Caatingar e outros sujeitos sociais de
caminhada socioprofissional convergente; Destaca-se como resultados iniciais a construção de Banco de Dados de boas práticas Agroecológicas; Implantação de Unidades de
Produção, Experimentação e Formação Agroecológica, através da Fazenda Caatingar
e contribuição para com o fortalecimento político-ideológico da Agroecológica aos ambientes acadêmicos supracitados.

Palavras-chave: Observatório, Agroecologia, Semiárido Brasileiro.
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INTRODUÇÃO
O Observatório Agroecológico Caatingar, como um espaço de sensibilização e mobilização social, oriunda-se dos trabalhos socioacadêmicos desenvolvidos por seus membros,
buscando contribuir para o fortalecimento de Redes Solidárias de Base Agroecológica, com
ênfase às de atuação no Semiárido brasileiro, norteando-se pelas categorias transversais da
Gestão socioeducacional e produtiva, da Educação, do Trabalho e das Tecnologias Sociais
e Adaptadas, no campo da produção agropecuária, experimentação e formação continuada.
A formação continuada proposta pelo Observatório Agroecológico Caatingar, comunga
com o que explica Brandão (2007), ao trata-la na condição de uma Educação livre no sentido
mais amplo de inclusão dos sujeitos sociais, bem como na reinvenção do cotidiano.
A educação pode existir livre e, entre todos, pode ser uma das maneiras que
as pessoas criam para tornar comum, como saber, como ideia, como crença,
aquilo que é comunitário com bem, como trabalho ou como vida... A educação
é, como outras, uma fração do modo de vida dos grupos sociais que a criam
e recriam, entre tantas outras invenções de sua cultura, em sua sociedade.
Formas de educação que produzem e praticam, para que elas reproduza,
entre todos os que ensinam-e-aprendem, o saber que atravessa as palavras
da tribo, os códigos sociais de conduta, as regras do trabalho, os segredos
da arte ou da religião, do artesanato ou da tecnologia que qualquer povo precisa para reinventar, todos os dias, a vida do grupo e a de cada um de seus
sujeitos, através de trocas sem fim com a natureza e entre os homens, trocas
que existem dentro do mundo social onde a própria educação habita, e desde
onde ajuda a explicar – às vezes a ocultar, às vezes a inculcar – de geração
em geração, a necessidade da existência de sua ordem. (BRANDÃO, 2007,
p. 10-11)

Com isso, no ato de educar, via formação continuada e de ressignificação dos saberes, se torna possível “conjugar” o bioma Caatinga, como se fosse um verbo, sendo este, o
verbo Caatingar. Onde vemos e vivemos o que nele há de mais belo, misterioso, científico
e popular. Nos tornando “matéria viva”, transformada por meio de “metamorfoses” que em
si, institui nossa identidade histórica.
Pois, conjugando o bioma Caatinga, através do ato de olhar para si, possibilita compreendermos que, dos organismos vivos aos elementos inanimados, presentes nas relações
entre os meios físicos, biológicos e antrópicos que constituem o Meio Ambiente, fazemos
parte de uma só “natureza” ...
Neste sentido, acreditamos que a construção e reconhecimento científico de saberes
e fazeres, em e para regiões semiáridas, com ênfase ao bioma Caatinga e suas particulares
relações sócio-edafoclimáticas, vem por contribuir com a convivência contínua, sistêmica e
harmônica entre o ensino, a pesquisa e a extensão em processos participativos na construção do conhecimento agroecológico, sob uma ótica transdisciplinar, articulada entre seus
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diversos atores sociais envolvidos, desde a academia, às áreas de produção agropecuárias
e comunidades do campo e da cidade.
Com isso, destacamos que o Observatório Agroecológico Caatingar é uma iniciativa
em construção, oriunda inicialmente das jornadas de trabalhos sócio acadêmicas, construídas e desenvolvidas junto ao Grupo de Pesquisa GENTTES – Gestão, Educação, Trabalho
e Tecnologias, vinculado ao Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias - DCHT,
da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Campus XVI/Irecê, através de sua Linha de
Pesquisa-LPq 03 que aborda “Agroecologia, Agricultura Camponesa e Meio Ambiente”.
Já o Departamento DCHT – Campus XVI/Irecê da UNEB que acolhe tanto o Grupo de
Pesquisa GENTTES e consequentemente o Observatório Agroecológico Caatingar, situa-se
no Território de Identidade de Irecê - BA – TII/BA, localizando-se na Chapada Diamantina
Setentrional, Centro-Norte do Estado da Bahia, Semiárido brasileiro.
Figura 1. Mapa do Território de Identidade de Irecê (A) e da UNEB – Campus XVI (B).

O Território de Identidade de Irecê/BA por sua vez, é composto por 20 municípios, sendo: América Dourada, Barra do Mendes, Barro Alto, Cafarnaum, Canarana, Central, Gentio
do Ouro, Ibipeba, Ibititá, Ipupiara, Irecê, Itaguaçu da Bahia, João Dourado, Jussara, Lapão,
Mulungu do Morro, Presidente Dutra, São Gabriel, Uibaí e Xique-Xique.
Somando população superior a 400mil habitantes, o Território de Identidade de Irecê/
BA, proporcionalmente, é considerado o que possui maior quantidade de Agricultores e
Agriculturas Familiares do Estado da Bahia.
Rocha e Mutim (2014), explicam que este território, antes denominado enquanto
Região de Irecê, caracterizava-se (também aos dias atuais), por uma tradição agrícola,
razão pela qual, por exemplo, atraiu famílias de trabalhadores e trabalhadoras de outros
Estados do Nordeste brasileiro na década de 1970, registrando intenso fluxo migratório
ainda na década de 90:
Até meados de 1990, a região era considerada como grande produtora de
grãos. Entretanto, esse cenário foi mudando, devido às adversidades climáticas, com a diminuição e distribuição irregular das chuvas, e ao escasseamento
dos financiamentos do crédito rural para a agricultura familiar. Desse modo,
recorre-se à alternativa da irrigação, o que garantiu a diversificação das ati-
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vidades agrícolas com o cultivo de olerícolas e da fruticultura e impulsionou
desenvolvimento econômico como um todo da região. No entanto, observam-se problemas de desequilíbrio ambiental causados pelo aumento de áreas
desmatadas, agravados pelo uso abusivo de agrotóxicos e adubos químicos
e a perfuração de poços de forma indiscriminada e clandestina. (ROCHA;
MUTIM, 2014, p. 2)

Analisando este cenário e observando o agravamento de tais desequilíbrios ambientais,
potencializando significativamente os desarranjos sociais, afetando diretamente a qualidade
de vida dos habitantes do Território de Identidade de Irecê/BA e indiretamente de todos os
outros territórios que com ele mantem relações sócioprodutivas e comerciais, é que impulsionou-se a criação do Observatório Agroecológico Caatingar, considerando os diversos
pontos, como cultura, meios físico e biológicos, economia, produção, que congregam no
contexto territorial, dialogando com Saquet (2007), ao afirmar que um não pode ser entendido
sem o outro, numa relação complementar, dialeticamente definida. Sendo esta a busca do
observatório que gradativamente vem consolidando-se por meio também das ações coletivas
e individuais de seus membros.
Imagem 1: Território de Identidade de Irecê-BA visto através de imagem via satélite

Fonte: Goofle Data SIO

Assim, construir um ambiente de problematização, nos moldes de um observatório,
é considerar o que explica Schommer e Moraes (2010), descrevendo que este, tem por
premissa monitorar sistematicamente as ações de certo setor ou órgão, sendo de interesse coletivo de um território, exercendo controle social e contribuindo para avanços em

accountability (este termo – accountability - que significa “prestação de contas” remete-se
à compreensão para com a responsabilização contínua dos governantes por seus atos e
omissões perante os governados, com cogestão destes últimos), pautando neste caso em
particular, a Agroecologia como eixo norteador.
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Por tal dinâmica metodológica, o Observatório Agroecológico Caatingar rege-se por
meio de uma intervenção de caráter participativo, englobando aspectos relevantes junto aos
processos formativos, sejam estes, no ato da reflexão, como nos de proposição e ação para
com o enfrentamento das problemáticas sócio-ambientais identificadas e na construção de
alternativas construtivas ao desenvolvimento sustentável do Semiárido brasileiro.
Tais perspectivas estão voltadas à construção e partilha de saberes científicos e de
reconhecimento popular, oriundos da congregação de vivências das comunidades tradicionais, oportunizando ambiente de formação continuada sobre e para com a temática da
Agroecologia em toda sua amplitude, tanto junto ao corpo acadêmico, como junto a outras
instituições, comunidades do campo e da cidades e outros entes parceiros. Pois, considerando os aspectos pedagógicos, reconhecemos que conhecimentos foram construídos junto
ao Saber Popular, considerando o que Silva e Neto (2015) explicam ao destacar que:
Nessa caminhada da humanidade, foi ocorrendo um processo seletivo de
saberes, desde o começo da relação entre o homem e a natureza, que se
reproduziram e vêm sendo repassados para as novas gerações. Houve momentos estritamente orgânicos, que asseguraram a existência biológica, e,
posteriormente, de saberes intuitivos morais ou práticos. O processo de experimentação permanente na vida dos seres humanos, por meio de ensaios e de
erros, embasou a sobrevivência da espécie diante dos desafios da natureza.
(SILVA; NETO, 2015, p.139)

Isso nos conduz a compreender que não se trada de uma dicotomia, mas em uma compreensão que na construção de conhecimentos, tanto o Saber Popular, quanto o Científico,
se comungam, com vistas a resolução dos desafio postos historicamente junto à sociedade, concordando também com Silva e Neto (2015), ao diferenciar este último, o Saber
Científico, afirmando:
Na modernidade, o saber científico teve a mesma base do saber popular – a
referência na experiência, definida pela relação causa-efeito. Por sua vez,
caminha pela busca do algo novo, que é a intervenção do pensamento por
meio das formulações de hipóteses a serem demonstradas, vinculando, desde
o início, a experiência à mesma relação. (SILVA; NETO, p. 141)

Desta maneira, construir tal ambiente de diálogo entre o Saber Popular e o Científico,
via o Observatório Agroecológico Caatingar, é contribuir para o fortalecimento do
Ecodesenvolvimento a partir do semiárido brasileiro. Ressaltando que tal definição e/ou
caracterização de desenvolvimento, encontra em Sachs (1993) significativa descrição, discorrendo sob uma necessária mudança de postura da humanidade, rompendo o paradigma
do “Ter” para uma “Sociedade do Ser” onde todos e todas possam ter vez e voz.
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Araújo (2011) acrescente a esta perspectiva, o papel do sujeito, tratado por ele como
“homem”, a definição do entendimento sobre Desenvolvimento Sustentável, por vezes utilizado em discursos, sem a devida compreensão e comprometimento para com sua finalidade.
Não foi dado ao homem o direito de destruir e sim o de planejar e levar adiante
a evolução plena da espécie humana, dos outros seres e cuidar do planeta.
Na década de 1970, foi criado o conceito de desenvolvimento sustentável
como conceito normativo ou padrão a ser seguido, inicialmente com o nome
de ecodesenvolvimento, e que deve ser entendido como aquele que atenda
as necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras, ou seja,
deve ser planejado. (Araújo, 2011, p. 97)

Pensar então, em mecanismos de sensibilização/mobilização social com vista ao bem
comum, sob a ótica da sustentabilidade, é pratica-la cotidianamente, num exercício de retroalimentação dos objetivos desejado, possibilitando ajustes e não distorções de seus
princípios de sustentação.
Com isso, reafirmamos que o Observatório Agroecológico Caatingar, tem como base
de suas ações, as atividades desenvolvidas a partir do Território de Identidade de Irecê-BA
e outros circunvizinhos, em articulação, por exemplo, com discentes e docentes vinculados/
as da UNEB – Universidade do Estado da Bahia, UFOB – Universidade Federal do Oeste
da Bahia, bem como com associações e cooperativas do campo e da cidade, sujeitos sociais, parceiros e parcerias de caminhada socioprofissional convergente por aderência, com
recorte quanto aos processos de experimentação e produção agropecuária agroecológica
junto a Fazenda Esperança Caatingar, num primeiro plano, dentre outros ambiente produtivos vislumbrados.

OBJETIVO
O Observatório Agroecológico “Caatingar”, possui como objetivo norteador, contribuir

para o fortalecimento de Redes Solidárias de Base Agroecológica, com ênfase às de atuação
no Semiárido brasileiro, norteando-se pelas categorias transversais da Gestão socioeducacional e produtiva, da Educação, do Trabalho e das Tecnologias Sociais e Adaptadas, no
campo da produção agropecuária, experimentação e formação continuada.

MÉTODOS
Para construção da proposta de estrutura do Observatório Agroecológico Caatingar,
pautou-se pela aproximação para com os princípios da Pesquisa Participante, uma vez que
objetivava-se também, a transformação construtiva e participativa do objeto em questão.
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Haja vista, que segundo Schmidt (2006), a Pesquisa Participante parte do princípio da inserção de um pesquisador/a num campo de investigação, ocorrendo uma forma de (des)
envolvimento mútuo entre pesquisador/a e o objeto de pesquisa.
Destacando, que tais processos ocorre junto a vida sociocultural do ambiente de intervenção, tanto na condição de informante, como de colaborador e interlocutor, convergindo
na construção e/ou reconhecimento de saberes científicos e populares numa perspectiva
dialógica e mediadora.
Sendo assim, buscou-se metodologicamente organizar as ações do Observatório
Agroecológico Caatingar em 10 (dez) propósitos de ação:
• 1 – Construção e manutenção de Banco de Dados sobre Boas Práticas Agroecológicas, classificadas via às categorias transversais do referido observatório, que
dialoguem por sua vez com a perspectiva de Convivência com o Semiárido;
• 2 – Articulação de Redes Solidárias Agroecológicas (grupos de pesquisa, feiras de
produtos de base agroecológica e/ou de economia solidária, redes de ATER agroecológica, instituições de ensino afins...);
• 3 – Mapeamento de eventos socioacadêmicos afins, para processo de análise e
construção de viabilidade para com a participação dos membros do Observatório
Agroecológico Caatingar e de seus colaboradores/as, como estratégia de divulgação de trabalhos e partilha de saberes;
• 4 – Produção acadêmica semestral em veículos científicos (eventos, revistas, cadernos, livros...) sobre Agroecologia a partir das categorias transversais do observatório, contextualizada com os processos de estudos e de Convivência com o
Semiárido;
• 5 – Estudos dirigidos aos colaboradores/as do Observatório Agroecológico Caatingar, sob caráter de formação continuada, articulada com os Núcleos de Pesquisa e
Extensão de Instituições de Ensino Superior;
• 6 – Busca por apoio para subsidiar extensões universitárias que dialoguem com objetivo do Observatório Agroecológico Caatingar, com aporte técnico e teórico para
tal fim;
• 7 – Ofertar sistematicamente momentos formativos à sociedade, com ênfase as
comunidades e/ou aglomerados rurais, urbanos e periurbanos sobre Produção de
Base Agroecológica e Organização Socioeducativa Agroecológica;
• 8 – Articulação permanente para a construção de ambientes (físicos e virtuais) de
experimentos agroecológicos, pautados em Tecnologias Sociais e Adaptadas;
• 9 – Articulação permanente para com as Redes Solidárias de Certificação da Produção Orgânica/Agroecológica, visando também dar maior visibilidade e informaAgroecologia: métodos e técnicas para uma agricultura sustentável - Volume 4
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ção formativa, por meio de mecanismos de comunicação social sobre a temática à
população em geral;
• 10 – Articulação permanente para construção e manutenção de acervo bibliográfico (físico e digital) sobre Agroecologia, com ênfase à contextualização para com
o Semiárido, a partir das categorias transversais do Observatório Agroecológico
Caatingar.

RESULTADOS
Mesmo diante de um contexto de pandemia, vivenciado desde o início do ano de 2020,
registrou-se através do Observatório Agroecológico Caatingar, resultados iniciais importantes,
construindo lastros para outros colocados em horizonte próximo.
Tornou-se realidade o início da construção do Banco de Dados de boas práticas
Agroecológicas com ênfase às desenvolvidas junto ao Semiárido brasileiro, com prospecção de disponibilidade à comunidade socioacadêmica.
Através da Fazenda Esperança Caatingar de Produção de Bases Agroecológicas, localizada na Comunidade de Baixão dos Honoratos, município de São Gabriel, Território de
Identidade de Irecê-BA, tornou-se realidade a implantação da primeira Unidade de Produção,
Experimentação e Formação Agroecológica do Observatório Agroecológico Caatingar,
com destaques para os processos produtivos de Milho Não Transgênico, Soja Orgânica e
Produção Integrada entre Agricultura e Piscicultura, dentre outras ações em consolidação.
Por meio da participação em eventos acadêmicos, o Observatório Agroecológico
Caatingar, esteve representado, contribuindo com discussões e formações temática, com
vistas ao fortalecimento político-ideológico da Agroecológica aos ambientes acadêmicos
não somente no Território de Identidade Irecê, mas alargando sua abrangência, a citar por
exemplo, atividades desenvolvidas junto ao Território de Identidade do Velho Chico/BA.
Com ambiente de suporte também para o trabalhos acadêmico, o Observatório
Agroecológico Caatingar, esteve como base de pesquisa junto ao Mestrado Profissional
em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação – GESTEC, vinculado a Universidade do
Estado da Bahia – UNEB, com o tema de proposta de intervenção “Educação Ambiental em
Rede Interterritorial: Diretrizes para seu enraizamento no Ensino Superior nos Territórios de
Identidade de Irecê e Velho Chico-BA”.

DISCUSSÃO
Diante de contexto, onde um território é regido por suas diversas relações edafoclimáticas e antrópicas, não havia viabilidade socioacadêmica para que o Observatório Agroecológico
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Caatingar pautasse apenas por uma das vertentes que se ocupa a Agroecologia, a tomar
como exemplo, a produção agropecuária. Nesse sentido, ampliar o foco e dialogar com a
própria diversidade que constitui a sociedade é mais que estratégico, é necessário.
Ressalta-se por sua vez, em especial quanto as últimas duas décadas vivenciadas no
Brasil, a ocorrência de diversos esforços de implementação de Políticas Públicas voltadas ao
Semiárido, no sentido de reparação histórica ou minimamente mitigação de tantos “males”
que historicamente afetam o povo que nele habita.
Contudo, nos últimos anos, o retrocesso ladeia a construção da soberania de todo
o Brasil, não apenas de Convivência com o Semiárido brasileiro, mas da busca pela qualidade de vida no campo e na cidade, podendo ser oportunizado, através dos princípios
agroecológico, outros rumos e alternativas de Desenvolvimento Sustentável e/ou mesmo
Ecodesenvolvimento, convergindo com o que segundo Altieri (1998) ao explicar os fins dos
princípios agroecológicos, destacando que estes, vem por tratar de uma abordagem que
integra os princípios agronômicos, ecológicos e socioeconômicos à compreensão e avaliação do efeito das tecnologias sobre os sistemas agrícolas e a sociedade como um todo,
incluindo também a dimensão cultural.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É urgente a reconstrução continua dos mecanismos de organização e de governança social, no sentido de aguçar cada vez mais o protagonismo da cidadania participativa e soberana.
Não é ter apenas num instrumento de mobilização/sensibilização e perspectivas socioprodutivas como se apresenta o Observatório Agroecológico Caatingar, um olhar para
como um recando de acolhimento, ou mesmo uma “ilha” de esperança, mas é ter neste
instrumento e em muitos outros, que de maneira aguerrida se sustentam Brasil a fora, um
ambiente de amplificação, de avolumamento de nossas vontades mais intimas de equidade
e justiça social.
Assim, como no Semiárido brasileiro e em outras espaços deste pais continente, carências diversas são apontadas e vivenciadas, isto, desde a necessidade de estudos e aplicações
experimentais e consolidadas de caráter produtivo agronômico, até a disponibilização de
formação e organização social, presando pela equidade ofertadas aos seus sujeitos sociais.
E, é neste sentido que se propõe a edificação e consolidação do Observatório
Agroecológico Caatingar, fortalecendo a luta continua e histórica de homens e mulheres
que em suas rotinas diárias, defendem e defenderão a eminente e histórica demanda voltada
ao resgate da dignidade humana.
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RESUMO

Uruçuca é um município situado no Sul da Bahia, com economia baseada na monocultura do cacau e produtos agrícolas de subsistência da Agricultura Familiar. A plantação
de cacau, além de gerar renda, ajuda a preservar a Mata Atlântica, através do Sistema
de Produção Agroflorestal - SAF e o Sistema Cabruca, pois ambos manejam o cacau à
sombra das árvores nativas da Mata Atlântica. A maior parte da zona rural do município
está localizada em Área de Preservação Ambiental (APA), essas características tornam a
cidade atrativa para um nicho de turismo diferenciado, de experimentação, de aventura e
contato direto com a natureza. A presente pesquisa teve como objetivo avaliar a percepção da comunidade rural da Associação Nova Vida dos Assentados do Projeto Rochedo,
sobre o ponto de vista da Economia Solidária e do Turismo de Base Comunitária (TBC), a
respeito do projeto Estrada do Chocolate. Para a concretização desta proposta de trabalho
foi realizado um estudo bibliográfico de autores que citam os princípios fundamentais para
o desenvolvimento de iniciativas de TBC como inovação do desenvolvimento rural sustentável. Em seguida, foi aplicado um questionário semiestruturado e rodas de conversas
com os assentados selecionados para participar do projeto Estrada do Chocolate. Como
resultados finais, observou-se que os assentados têm pouco conhecimento em relação
a construção da Estrada do Chocolate, mas demostraram interesse em abrir as portas
da agrovila para o TBC, pois identificam nas propriedades atrativos turísticos baseados
no meio ambiente, história e cultura da região.

Palavras-chave: Economia Solidária, Turismo de Base Comunitária, Sustentabilidade.
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INTRODUÇÃO
Após 15 anos de instituído e já tendo avançado em várias ferramentas de fortalecimento
do tecido social, urge pensar o aspecto da inovação social em um espaço de resistência
política que é o Nova Vida dos Assentados do Projeto Rochedo. Antes de situar os objetivos
deste capítulo, cumpre esclarecer que esse tipo de organismo social está inserido em uma
área da Economia não atendida pela iniciativa privada e nem por responsabilidade exclusiva
do Estado, apesar de algum suporte dado pela máquina pública. Trata-se da área chamada
Economia Social, que dialoga com os conceitos de Economia Solidária e Terceiro Setor.
De acordo com os estudos do Observatório da Economia Social em Portugal (OBESP,
2013), a Economia Social oferece ferramentas para necessidades dos indivíduos independentes da sua rentabilidade econômica intrínseca. O conjunto de aspectos que resumem a
Economia Social de acordo com esse Observatório são: o respeito à dimensão humana; o
combate à exclusão social; a vontade de promover espaços de realização individual; uma
visão democrática e participada da organização; uma visão de missão organizacional que a
encastra no tecido social; autonomia de gestão; primazia das pessoas e do trabalho sobre o
capital; assunção de responsabilidades, quer individuais quer coletivas; o desenvolvimento
de um elevado grau de capital social. Outra característica desse tipo de empreendimento
econômico é que ele está mais propenso à inovação e experimentação, bem como a somar
esforços na construção de redes de apoio.
Em termos de conceitos, o OBESP (2013) esclarece que a Economia Solidária, é emergente e menos institucionalizada. Paradoxalmente, assume uma dimensão mais política, e
apoia-se mais largamente no Estado. Com frequência, os seus destinatários são exteriores
à organização e não são os próprios membros. Desde o seu nascimento que apresenta
uma perspectiva mais reguladora e compensadora da ação do Estado-Providência e das
suas crises cada vez mais duradouras. Em certo sentido, pode ser encarada como sendo
um movimento de renovação e atualização histórica da Economia Social.
Sendo assim, o Assentamento Nova Vida do Rochedo é um espaço de Economia
Solidária localizado às margens da BA 262 em uma área que, no passado, funcionou como
grande propriedade produtora de cacau. O Assentamento preserva relíquias do coronelismo,
exuberante floresta e uma receptiva comunidade rural que guarda antigos saberes culturais
dos moradores. Neste Assentamento, as atividades econômicas estão voltadas apenas
para o cultivo de cacau e outros produtos agrícolas de subsistência. Já as atividades não
agrícolas, ainda não foram desenvolvidas.
Conforme o Manual de Princípios e Diretrizes do TCB do ICMBIO (2018), o Turismo
de Base Comunitária (TBC) é uma atividade turística de gestão coletiva onde existe transparência no uso e na destinação dos recursos e é baseada na vivência do modo de vida
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da população local. A comunidade é a proprietária dos empreendimentos, construindo uma
economia de rede gerando a inclusão de todos os membros do assentamento. Os princípios desse tipo de turismo dialogam com a teoria da Economia Solidária, pois nele pode-se
destacar a conservação da biodiversidade, a valorização da história e cultura local, o protagonismo comunitário, a equidade social, a partilha cultural e a complementação de outras
atividades econômicas. Sendo sua premissa básica o desenvolvimento em escala limitada
respeitando os recursos locais.
De acordo com Vieira, Parente e Barbosa (2017) o atual conceito de inovação social
relaciona- se aos novos jeitos de realizar os propósitos, tendo em vista o rearranjo dos papéis sociais ou de apresentação de outras respostas a conjunturas sociais insatisfatórias e
problemáticas, Para Rodrigues (2006) o foco de análise é nas ações que objetivam satisfazer
as necessidades humanas ainda não supridas pelos sistemas públicos ou privados. Para
garantir o desenvolvimento da inovação social ao espaço, esse capítulo buscou uma avaliação da percepção da comunidade rural da Associação Nova Vida dos Assentados do Projeto
Rochedo, sobre o ponto de vista da Economia Solidária e do Turismo de Base Comunitária,
sobre o projeto Estrada do Chocolate, possibilitando a interpretação da visão que da própria
comunidade sobre o desenvolvimento da atividade turística no local e suas consequências.
Entendendo o Turismo de Base Comunitária
A atividade turística é conhecida por ser um fenômeno social, pois durante toda sua
prática acontece o encontro entre visitantes e visitados. Isto a caracteriza como uma atividade
da prática social que oportuniza a interação cultural, a troca de experiências e emoções, a
realização de desejos, além do aprendizado. A prática do turismo resulta em uma interação
entre visitantes, comunidades e meio ambiente. É esta relação dinâmica que transforma a
atividade turística em um fenômeno social. Conforme Rejowski (1996) esta atividade tem
múltiplas facetas que penetra nos aspectos da vida humana de forma direta e indireta. Visão
reforçada por Barreto (2014) quando afirma ser um fenômeno baseado na experiência observável e social, que diz respeito ao homem em sociedade e dentro de um processo histórico.
Com o decorrer desta interação surgem impactos positivos e negativos nos setores
econômicos, sociais e ambientais produzidos na comunidade receptora. Para ressaltar esta
realidade, Ruschman (2013) afirma que os impactos da atividade turística recaem sobre a
natureza, a população local e o patrimônio histórico-cultural. Estes impactos causados pelo
crescimento desordenado do turismo trouxeram a necessidade de se reavaliar as práticas
deste setor visando reduzir suas consequências negativas.
Porém, apesar dos fatores citados e da grande mudança causada pelo turismo
os residentes de destinos turísticos, geralmente, estes não são consultados quanto ao
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desenvolvimento desta atividade em sua região. Desta forma, cabe refletir sobre o papel
da população local como parte essencial para o desenvolvimento do turismo, e conhecer a
opinião dos anfitriões acerca dos efeitos da atividade nos destinos turísticos é indispensável para o seu bom desenvolvimento. Como forma implantar esta visão atual da atividade
turística há alguns anos são discutidas novas formas de turismo, destas surgiram conceitos
como: turismo sustentável, ecoturismo e, por fim, o Turismo de Base Comunitária.
A região é propícia ao desenvolvimento do TBC como inovação para o desenvolvimento
rural sustentável, pois se encontra em área remanescente da Mata Atlântica. Essa característica, aliada à cultura do cacau, torna-se mais um atrativo para um nicho de turismo diferenciado, de experiência, contato com a natureza, cultura, entre outras. A rodovia BA 262, que liga
os municípios de Ilhéus e Uruçuca, busca desenvolver o turismo por meio da implantação da
primeira estrada temática da Bahia, a “Estrada do Chocolate” que tem como cenário as belas
fazendas de cacau que ficam às suas margens, além de pequenas propriedades rurais de
agricultores familiares e assentamentos que podem se integrar ao projeto por meio do TBC.
Na assinatura do contrato de lançamento para implantação do projeto Estrada do
Chocolate o então Secretário Estadual de Turismo, José Alves, afirma: “a proposta é implantar um roteiro por diversas fazendas de cacau, onde o turista poderá vivenciar as etapas
da produção do fruto e do chocolate de uma produção agrícola que tem como característica
marcante a convivência com a preservação da Mata Atlântica”. Atualmente, as visitas a este
roteiro turístico são realizadas, porém ainda de forma tímida devido ao massivo interesse
pelo turismo de sol e praia que a região também oferece. Desta forma e interessante que
haja estudos e incentivo para que este turismo seja desenvolvido de forma adequada, organizada, sustentável. (ASSINATURA..., 2019.)
O associativismo como instrumento para o turismo local
O apogeu da cultura do cacau teve seu declínio com a chegada do fungo da Vassoura
de Bruxa (Moniliophthora perniciosa), em 1989. Cansados de lutar contra a Vassoura de
Bruxa, que causou danos irreversíveis à lavoura de cacau do Sul da Bahia, com elevadas
perdas na produção, atualmente os produtores rurais buscam novos paradigmas neste contexto, aprendendo a conviver com a doença, a produzir um cacau de melhor qualidade e, recentemente, abrir suas porteiras para as atividades não convencionais, a exemplo do turismo
rural, buscando aproveitar todo o potencial da propriedade rural, gerando emprego e renda.
O desenvolvimento do roteiro turístico da Estrada do Chocolate será mais uma opção
para quem visita essa região em busca das praias paradisíacas no distrito de Serra Grande e
Ilhéus, a será possível contemplar as belezas das históricas fazendas de cacau, participar da
rotina dos agricultores, contemplar a beleza da mata e conhecer a cultura local. Para muitos
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produtores rurais será a oportunidade de utilizar sua propriedade como atrativo turístico.
Inicialmente o projeto está destinado a atender algumas propriedades rurais às margens
da BA 262, por apresentarem uma arquitetura histórica, legado da saga do cacau na região.
Mas é importante que se estenda para o pequeno produtor rural e seu grupo familiar assim
eles podem participar desse processo de desenvolvimento.
Existe a intenção de desenvolver o roteiro “Caminhos do Cacau”. Este roteiro envolve
as estradas vicinais da BA 262, onde estão localizados a maior parte da agricultura familiar e
os assentados da reforma agrária, pequenas propriedades que juntas também podem se organizar para receber o turista no modelo TBC. O turismólogo Ariel Albrecht (2011), em entrevista ao site Coxim, define TBC como: “iniciativas e atividades protagonizadas pelos autores
locais que se organizam e se estruturam, e com isso representam importantes experiências
turísticas, agregando valor aos roteiros e gerando trabalho e renda”. (ROTAS DAS.., 2019).
O modelo desenvolvido do TBC em propriedades de agricultura familiar e assentados
da reforma agrária mostra que essa é uma estratégia altamente promissora para o desenvolvimento local, já que essas potencialidades sempre foram subaproveitadas por falta de
políticas públicas locais de incentivo para a atividade do TBC ou pela carência de iniciativas
empreendedoras baseadas no associativismo e cooperativismo. Para Olson (1999), o indivíduo só se integra em ações coletivas quando tem interesse em benefício particular e que
para obter de forma individual geraria um custo elevado.
A falta de entendimento da concepção de coletividade é um entrave ao desenvolvimento
do associativismo e cooperativismo. No entanto, as novas ruralidades ou as multifuncionalidades do campo representam uma nova visão da atividade, integrando o rural e o não rural
dentro da propriedade, ou seja, um novo jeito de se remunerar o homem do campo e ao
mesmo tempo promover a permanência dele. Douglas (2007) relata que o trabalho educativo
voltado para a ação coletiva, prepara e qualifica o indivíduo para superação e emancipação
dos seus problemas. Esse pensamento é ratificado por Beltrão (1965), que alerta para um
verdadeiro processo de desenvolvimento autônomo e adequado à realidade local, que será
conduzido necessariamente por iniciativas internas. Assim, autores locais potencializariam as
atividades conjuntamente com seus pares para o desenvolvimento das unidades familiares
através do associativismo ou cooperativismo.
Uma recente conquista do TBC na Bahia foi a aprovação da lei 14.126 de 24 de
setembro de 2019, que institui a Política Estadual de Turismo Comunitário no Estado da
Bahia, com ações desenvolvidas em comunidades tradicionais, caracterizadas por seus
saberes e transmitidas pelas tradições (BAHIA, 2019). Para Coelho (2013), a alimentação
nestas comunidades, tradicionais ou convencionais da agricultura familiar, reforma agrária,
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indígenas, quilombolas e pescadores chegam com o saber cultural, ligado à história de cada
comunidade e ao conjunto de conhecimentos acumulados por ela.
Aspectos da Economia Solidária presente no Assentamento Rochedo
Importante destacar que a Economia Solidária busca atender necessidades de grupos
não assistidos pela via pública e nem a privada. No caso de um assentado, a necessidade
a ser suprida é o direito a terra como espaço de sobrevivência, ao próprio sustento no meio
rural. Esse é um problema econômico que impacta de forma direta em várias famílias, podendo ser amenizado e transformado a partir da Economia Social.
Outro aspecto que corrobora com os preceitos da Economia Solidária é o fato de o
Assentamento ter constante trabalho desenvolvido a partir de redes de apoio. No caso do
Nova Vida do Rochedo, esse trabalho em rede gerou importantes frutos como uma granja
e horta comunitária estruturadas a partir do suporte da CARE Brasil. A marca coletiva também pode ser comprovada por meio de ações que envolveram todos os assentados em um
objetivo comum, quando associados à Cooperativa de Agricultores Familiares e Assentados
da Reforma Agrária (COOPERCENTROSUL) e CARE Brasil construíram o Projeto Caçuá,
que utilizou técnicas de sombreamento, poda e manejo orientados para estimular os agricultores visitantes e disseminar a adoção das práticas de manejo do cacau. No Assentamento
Rochedo, foram 08 unidades demonstrativas testando e validando um novo modelo de
manejo da cultura de cacau adaptada à realidade da agricultura familiar – que geraram, em
média, 29% de aumento da produtividade de cacau.
Neste projeto, foram organizadas estratégias para solucionar os problemas que apareciam durante a execução: mutirões, empréstimos de ferramentas, o sentimento de companheirismo. Sobre isso, Vieira, Parente e Barbosa (2017) citam Lévesque (2006), um dos principais
autores que busca esclarecer o papel da “nova economia social” (entendida no sentido da
economia solidária tal como a definimos) no desenvolvimento de práticas socialmente inovadoras. Na sua perspectiva, ela tem contribuído grandemente para suavizar a destruição
causada pelas inovações de um modelo de crescimento baseado no esgotamento dos recursos, participando mais do que antes na reconfiguração do Estado Social e no surgimento
de um modelo de desenvolvimento em que a inovação se torna permanente e sustentável.
A citação acima se revela muito verdadeira em relação ao Nova Vida do Rochedo,
já que as famílias ali assentadas estão reconstruindo outra trajetória da lavoura cacaueira. No passado, quando dominada pelos coronéis, as fazendas apenas produziam na potência máxima para atingir fins econômicos. Hoje, com a crise decorrente da “vassoura de
bruxa”, há dentro do Assentamento toda uma preocupação com os aspectos agroecológicos,
com a preservação da floresta e a sustentabilidade ambiental para além da produção em
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si. Além disso, os assentados enxergam o produto final não como comoditie mas sim como
um alimento personalizado, que pode inclusive ser beneficiado na própria região de origem.
Este argumento de Levesque (2006) é reforçado por Bouchard (2012) ao considerar que
a economia social oferece oportunidades para atores excluídos ou relativamente dominados
e estimula um conjunto de empreendedores sociais ou coletivos (novas organizações), contribuindo para a institucionalização de normas e regras no nível das práticas de cooperação
intra e Inter organizacional. Na medida em que a economia social se caracteriza pela inter-relação entre sujeitos e organizações no desenvolvimento de projetos sociais, aperfeiçoa
a capacidade de inovação orientada para a transformação social.
Também é possível concluir que a visão política do assentamento contribui para a mudança de mentalidade na medida em que os ideais defendidos por esse grupo social estão
se expandindo para diferentes camadas da sociedade brasileira a exemplo da valorização
de alimentos orgânicos, o combate ao uso de agrotóxicos e o legado dos saberes populares,
que caminham junto com a sobrevivência de um assentamento.

OBJETIVO
Objetivo Geral:
Avaliar a percepção da comunidade rural da Associação Nova Vida dos Assentados
do Projeto Rochedo, sobre o ponto de vista da Economia Solidária e do Turismo de Base
Comunitária (TBC), a respeito do projeto Estrada do Chocolate.
Objetivos Específicos:
– Buscar, através de estudo bibliográfico, informações existentes sobre TBC e Estrada do Chocolate.
– Levantar informações, junto à comunidade, sobre seu cotidiano e suas expectativas
relativas à atividade turística.
– Compreender como a comunidade observa suas potencialidades e necessidades
para o desenvolvimento do turismo.

MÉTODOS
Área de estudo
O município de Uruçuca possui uma área territorial de 510.0,32 Km², densidade demográfica de 50,61 hab./km² e sua sede localiza-se a aproximadamente 410 km da capital
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baiana. No que se refere à população, o último censo apresentou um número de 19.837
habitantes na cidade (IBGE 2019). Possui um único distrito administrativo, chamado de
Serra Grande. Os limites territoriais fazem divisa com os municípios de Almadina, Itacaré,
Ilhéus e Itajuípe.
O ano de 1906 foi o marco inicial do povoado Água Preta, quando ali chegaram vários
fazendeiros (os Ferreiras, Barachos e Macaúbas) que construíram suas residências próximas
ao rio de coloração escura, o que originou o nome do povoado (IBGE, 2019). Em 12 de dezembro de 1952 houve o processo emancipatório, recebendo o nome de Uruçuca. O suporte
econômico da cidade é a agricultura e o principal produto é o cacau.
A sua densidade demográfica é 50.61hab/Km². Sua área territorial é 510.032 Km². São
19.837 habitantes, segundo o censo realizado pelo IBGE em 2010 (IBGE, 2010).
Figura 1. Localização geográfica do município de Uruçuca, Bahia.

Fonte: IBGE, 2019

O Assentamento Nova Vida do Rochedo está localizado às margens da BA 262, próximo ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Campus Uruçuca,
bem como de algumas fazendas de médio e grande portes, que já vem desenvolvendo o
Turismo Rural em suas áreas.
Descrição da Metodologia
Esta pesquisa é descritiva, pois o pesquisador apenas registra e descreve os fatos
observados sem interferir nas variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta
de dados: questionário e observação sistemática. Assume em geral a forma de levantamento
(PRODANOV; FREITAS, 2013).
No assentamento Nova Vida do Rochedo foram investigados 35 unidades familiares,
composto por 62 adultos, 16 jovens e 22 crianças. Foram entrevistados em atividades com
dinâmicas distintas em grupos de jovens, adultos e crianças.
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Foram realizadas coletas de dados primários e secundários para posteriormente descrição e interpretação comparando-os com a teoria sobre o assunto. O levantamento dos
dados foram realizados inicialmente em cinco reuniões realizadas para discutir a implantação
da Estrada do Chocolate, com as 35 famílias do assentamento Nova Vida do Rochedo, no
município de Uruçuca, entre os meses de maio a novembro de 2019.
Foi realizado o levantamento bibliográfico e a busca de estudos existentes sobre TBC
e Estrada do Chocolate, bem como um diagnóstico através do levantamento das principais
informações sobre o cotidiano e as potencialidades para o turismo. Foram utilizadas metodologias participativas como a entrevista semiestruturada, segundo Kummer (2007), essa
metodologia é um pré-requisito, por exemplo, da Análise de Sistemas Agrários. As entrevistas
semiestruturadas foram desenvolvidas com assentados, construída a partir de um roteiro
prévio, constando temas como: potencialidades culturais, naturais e históricos, além de outros
atrativos do Assentamento para o turismo. Nas rodas de conversas com diferentes grupos
(mulheres, jovens e crianças) buscamos informações sobre as necessidades básicas para
que o Assentamento possa desenvolver a atividade turística. Somou-se ainda levantamento
de editais de Políticas Públicas para o desenvolvimento do TBC no âmbito regional.
A partir do roteiro foram realizadas as transcrições das falas de cada entrevistado e
coletadas as informações mais relevantes sobre o turismo no assentamento, com um diário
de campo. Os dados quantitativos serão tratados com análises da estatística descritiva.

RESULTADOS
Como dito na metodologia, foram realizadas entrevistas em 35 unidades familiares,
notou-se que a composição familiar era predominante por pessoas adultas e crianças. Esses
dados refletes a questão do êxodo rural no município em muitos municípios agrícolas, sobretudo em áreas de assentamento (Tabela 1).
Tabela 1. Quantidade de moradores nas 35 unidades produtivas investigadas no Assentamento Rochedo de UruçucaBahia, 2019.
Quantidade de pessoas

Frequência

Percentual

Adultos

62

62%

Jovens

16

16%

Crianças

22

22%

Total

100

100%

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.
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Com relação ao nível de escolaridade, observa-se que a grande maioria dos entrevistados possuem apenas o ensino fundamental I (80%). Um fato que chama a atenção é
que foram observados poucos assentados possui ensino médio completo e nenhum com
formação superior (Tabela 2).
Tabela 2. Nível de escolaridade dos 100 agricultores entrevistados no Assentamento Rochedo de Uruçuca BA, 2019.
Escolaridade

Frequência

Percentual

Analfabeto

10

10%

Fundamental I

60

70%

Fundamental II

10

10%

Ensino Médio Completo

10

10%

Total

100

100%

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

O baixo nível de escolaridade observado para os dirigentes dos estabelecimentos pode
ser um fator limitante ao desenvolvimento do sistema de atividades produtivas agrícolas, e a
limitação é maior com atividade turística, uma vez que pode interferir, pois, é uma atividade
complexa e que exige conhecimentos diversos para receber o turista.
Tabela 3. Grau de conhecimento sobre o projeto Estrada do Chocolate entre 100 agricultores entrevistados no
Assentamento Rochedo de Uruçuca BA 2019.
Conhecimento sobre TBC

Frequência

Percentual

Não sabe

61

10%

Sabe um pouco

38

70%

Sabe

1

10%

Total

100

100%

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Sobre o ‘Projeto da Estrada do Chocolate’, notou-se que apenas o presidente (tabela
3) do assentamento recebeu convite para participação das reuniões que discutiam sobre
esta estrada temática, na opinião do residente, as fazendas, os assentamentos próximos
a BA 262 deveriam participar efetivamente na elaboração da proposta da construção da
deste projeto turístico. Quando perguntado sobre a atividade turística no meio rural, todos
os adultos já ouviram falar, pois em fazendas vizinhas já desenvolve essa atividade em
algumas épocas do ano.
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Tabela 4. Quantidades de famílias que desejam desenvolver o TBC na sua propriedade entre as 35 Unidade Familiar no
assentamento Rochedo de Uruçuca BA 2019.
Deseja desenvolver o TBC

Frequência

Percentual

Desejam

59

59%

Não desejam

4

86%

Não sabe

37

37%

Total

100

100%

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Quando perguntado sobre a atividade turística no assentamento, relataram que o local
é adequado para o TBC, independente da construção da Estrada temática do Chocolate,
pois este assentamento foi uma grande propriedade Rural “nos tempos áureos” do cacau,
tendo pertencido a um dos grandes coronéis da região. Segundo o presidente da Associação,
a sede da propriedade encontra-se em ruínas, porém é possível identificar que se trata de
uma propriedade do século XVIII, com senzala, pelourinho e cerâmicas portuguesas. Esses
aspectos podem ser uns dos atrativos para o turismo no assentamento.
Uma das assentadas falou que na alta temporada é chamada para cozinhar para turistas
em outras propriedades próximas, mas que gostaria também de receber esses turistas em
sua propriedade. Outro importante fato relatado é que, durante todo o ano, são produzidas
frutas que seriam aproveitadas caso viessem turistas para a comunidade, podendo ser comercializadas em forma de doces ou compotas no próprio assentamento.

DISCUSSÃO
A pesquisa apresentou, como fatos relevantes, aspectos ambientais ligados à cultura
do cacau como o sistema Cabruca. Também, foi possível observar que os moradores acreditam que há potencial para visitação, realização de atividades como trilhas nas propriedades,
observação da natureza e do cotidiano da vida rural. Os assentados apresentaram disponibilidade para acompanhar os turistas nestas atividades, mostrando os aspectos interessantes
da floresta, como por exemplo, algumas árvores centenárias de Jequitibá e outras espécies.
Com relação as necessidades para o desenvolvimento do turismo a comunidade apontou que a comunidade precisa de melhorias e que a atividade a se ornará mais viável com
participação em conjunto com participação de outros assentamentos e as demais fazendas.
Outra questão abordada pela comunidade foi sobre a falta de qualificação do pessoal, eles
não se sentem preparados para receber visitantes de forma profissional. Esta questão poderá
ser resolvida através do auxílio do Instituto Federal Baiano, campos Uruçuca. Esta instituição
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está localizada na proximidade da BA 262 e conta com cursos na área de Turismo e poderia
realizar orientações e qualificações neste setor.
A maioria das famílias entrevistadas afirmaram que o desenvolvimento do turismo pode
gerar renda para os assentados, porém a atividade principal vai ser o cacau, mas, que essa
atividade vai ajudar muitos os jovens que não querem trabalhar diretamente com agricultura, continuar na zona rural, a maioria relatou que, seu maior desejo é trazer de volta para o
campo, os filhos que já foram para a cidade. Desenvolvendo a atividade turística utilizando o
modelo de Turismo de Base Comunitária, os assentados podem se tranquilizar com relação
ao de receio de que a atividade turística provoque o declínio da atividade cacaueira. Afinal,
uma das premissas do TBC é de que a atividade turística seja secundária e é necessário a
preservação da atividade rural e a cultura por ela originada na região.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento no Assentamento Nova Vida do Rochedo é de grande importância
na construção do projeto Estrada do Chocolate como TBC, pois coloca o agricultor familiar e
os assentados dentro da rota turística. Além disso, permite que o poder público local, estadual
ou federal possam subsidiar ações que venham alavancar a estrutura econômica da região,
aproveitando os atrativos físicos e culturais e, sobretudo, preservação do meio ambiente.
As informações referentes à construção da Estrada do Chocolate são evidentemente
quase nulas, pois o roteiro turístico ainda não foi finalizado. Contudo a concepção do turismo
de base comunitária, especialmente no meio rural pode ser decisiva para o desenvolvimento
local. As informações que foram coletadas por meio dessa pesquisa tornam-se valorosas
para gestores aplicarem seus recursos, visando o empoderamento das comunidades e
subsidiando a proteção ambiental.
Do ponto de vista da Economia Solidária, investir em projetos com tal envergadura
permite que a sociedade seja beneficiada no aspecto de turismo com qualidade, preço
acessível e reforço à pauta da sustentabilidade. Importante frisar que toda a caminhada no
sentido do turismo de base comunitária precisa ser fomentada com a participação de todas
as famílias assentadas, participação com elementos democráticos para os processos de
decisão. A preocupação deve ser com o indivíduo e a repercussão nos aspectos sociais.
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RESUMO

Esta experiência foi baseada em observações, demonstração e construção de saberes
entre a EFA’ Serra do Brigadeiro e a comunidade do entorno no município de Ervália-MG.
Através de um relacionamento dinâmico entre escola e comunidade se foi estabelecido
uma troca de saberes com as mulheres moradoras do local. Durante os diálogos foram
identificados as plantas medicinais mais utilizadas pela comunidade, estas por sua vez,
foram utilizadas na construção dos canteiros em formatos geométricos dentro das dependências da escola, uma colaboração significativa ao aprendizado prático dos alunos
e também a comunidade, por facilitar o acesso a uma diversidade de espécies vegetais
de interesse medicinal e a valorização do conhecimento tradicional. Para a escola os
resultados foram otimização de espaços mais harmoniosos e estreitamento do relacionamento dos pais com a escola. Conclui-se que através desse método foi fortalecido o
elo de desenvolvimento local, concebido como a junção entre educação, comunidade e
ambiente, na construção de uma sociedade a valorizar as diversas formas de saber, isso
é agroecologia, o movimento que gera saberes, movimento que gera vida.

Palavras-chave: Troca de Saberes, EFA’s, Agricultura Familiar, Agroecologia.
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INTRODUÇÃO
A Escola Família Agrícola Serra do Brigadeiro (EFASB) fundada em 2007, pela
Associação da Escola Família Agrícola de Ervália (AEFAE) localiza-se na comunidade de
Dom Viçoso, zona rural do município de Ervália- MG. O município possui economia voltada principalmente à agricultura e a pecuária, sendo o café o principal produto da agricultura da região.
A EFASB foi fundada com a intenção de atender aos seguintes municípios que pertencem ao Território da Serra do Brigadeiro, dentre estes se destaca Ervália. Estes estão
localizados na Mesorregião da Zona da Mata de Minas Gerais, bioma que sofreu uma vasta
degradação e através de projetos interinstitucionais há um início de recuperação e restauração da vegetação. Durante a disciplina de Artes ministradas na EFASB, durante os anos
letivos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 foi proposto trabalhar aspectos de transdiciplinaridade e interdisciplinaridade. Entende-se por transdiciplinaridade a justaposição de diversas
disciplinas que por vezes não há relação em comum entre elas. E por interdisciplinaridade
a interação que existe entre duas ou mais disciplinas.
Dentro desta proposta, a disciplina de Artes em seu conteúdo programático trabalha o
tema Mandala, que significa “círculo”, uma representação geométrica da dinâmica relação
entre o homem e o cosmo. Na perspectiva de trabalhar a interdisciplinaridade, e otimizar os
espaços da escola, foi proposto em conjunto com a disciplina de produção de hortaliças, a
construção do canteiro de plantas medicinais no formato de Mandala.
Uma das justificativas de se realizar esta atividade foi a comum utilização de plantas
como opção terapêutica, costume que acompanha o ser humano desde os primórdios de sua
história, fruto de um conhecimento repassado entre as gerações (EMBRAPA, 2009). Os efeitos colaterais causados pelo uso elevado de quimioterápicos e o alto preço dos medicamentos industrializados são também motivos que levam ao aumento da quantidade de pessoas
interessadas em conhecer as formas de utilização e comercialização de plantas medicinais.
Outra justificativa consiste na colaboração significativa ao aprendizado prático dos alunos,
e a valorização do conhecimento tradicional.
Este relato de vivência tem por objetivo registrar e sistematizar a construção de saberes praticado na EFASB, com estudantes de 6º, 7º e 8º série do ensino fundamental da
EFASB e seus familiares, na produção dos saberes agroecológicos durante a construção e
canteiros com plantas medicinais na comunidade Dom Viçoso, Ervália - MG. Que possibilita a construção da consciência agroecológica do estudante e o resgate e valorização dos
saberes da comunidade.
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DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA
A proposta foi realizar com os estudantes da EFASB, a partir do plano de estudo da
disciplina, dada a temática “A terra na minha comunidade” espaços de cultivo de plantas
não convencionais, que integre arte e agroecologia. Pelo fato de ser comum o cultivo de
plantas medicinais em quintais das famílias que vivem em torno a EFASB. Antes do preparo
dos canteiros com plantas medicinais em formato de Mandala, foram realizados diálogos
com as senhoras da comunidade apresentando a proposta de contribuir para a construção
do canteiro, com o fornecimento de mudas e troca de saberes tradicionais, para o fortalecimento da agroecologia.
A construção do canteiro foi feita por uma turma a cada ano, durante os anos de 2012
a 2015, sendo que a renovação do canteiro é realizada anualmente no período de abril a
maio. No momento da coleta das plantas medicinais com as senhoras da comunidade foi
realizada a caracterização de cada planta, com a identificação dos nomes populares e suas
utilidades. Também foi realizado um levantamento na literatura para o conhecimento das plantas medicinais e seus nomes científicos e suas principais utilidades já descritas, para auxiliar
a confeccionar o livro com o catalogo das plantas coletadas na comunidade de Dom Viçoso.
Após a coleta das informações foi realizado o preparo do canteiro em um dos espaços
da EFASB. No momento da construção do canteiro houve um diálogo transdisciplinar da
disciplina de Artes com a disciplina de produção de hortaliças. Os canteiros foram preparados
com a terra oriunda de compostagem produzida na própria escola família agrícola, durante
a disciplina de fertilizantes alternativos. Os canteiros seguiram o formato de Mandala, com
proporções de aproximadamente cinco metros cada.

RESULTADOS
No primeiro ano (2012) do preparo do canteiro, foi dividido em três partes em formato
de flor, com um total de 20 espécies diferentes de plantas medicinais (Figura 1).
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Figura 1. Construção do canteiro de plantas medicinais em formato de Mandala (círculos) na escola família agrícola Serra
do Brigadeiro em 2012 no município de Ervália-MG.

Fonte: Gonçalves, A.J., 2014.

Em 2014 o canteiro foi reformado e ampliado e foi feito outro canteiro com desenho
diferente do ano anterior, construído com bambu e pedras para haver a manutenção do
canteiro do ano anterior que estava excedendo a quantidade de plantas medicinais no canteiro. Na avaliação realizada após o término das disciplinas de Artes e Produção de hortaliças,
conclui-se que a construção do canteiro de plantas medicinais realizado com um diálogo
com a comunidade local permitiu que os estudantes absorvem-se o conhecimento teórico e
prático de forma dinâmica. Na visão dos estudantes houve o despertar da curiosidade pelas
plantas medicinais, a quebra de preconceitos com relação à eficácia das plantas medicinais
para tratamentos de doenças.
O desenvolvimento da consciência crítica dos estudantes à medida que vão passando
pelas alternâncias. Através da observação participante podemos ponderar que os estudantes
que estão no 9º ano já possuem um entendimento maior sobre os princípios da agroecologia, sendo que muitos destes já possuem a sua produção agrícola se preocupando com a
sustentabilidade ambiental.
Além do caráter didático e acesso livre aos recursos naturais, o canteiro pode ser também considerado um meio propício para o desenvolvimento de aprendizagem interdisciplinar,
em que os integrantes da comunidade e os estudantes da escola família agrícola Serra do
Brigadeiro foram os principais atores e beneficiados esta iniciativa.
Silva et al. (2007) consideram o horto medicinal nas escolas um relevante instrumento
utilizados nas práticas agroecológicas, uma vez que, promove a inclusão social, tal como
um espaço de saúde, cidadania, aprendizagem e de estímulo à conservação do conhecimento e do uso racional da biodiversidade. Pesquisas voltadas às plantas com potencial
terapêutico (bioativas) na medicina tradicional tem sido crescentes, motivadas pelo seu uso
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bem sucedido por cerca de 80% da população de países em desenvolvimento, de acordo
com dados da Organização Mundial da Saúde (BRASIL, 2009).
A educação do campo produzida nas EFAs, busca articular-se em torno de ações que
reflitam, dialogue ou promovam: A cultura popular em especial camponesa; A agroecologia
e o resgate ao saber tradicional. As mulheres agricultoras brasileiras são guardiãs de um
conhecimento tradicional acerca do uso de plantas. O valor medicinal e a função para a
saúde humana e animal destas plantas são informações que precisam ser reconhecidas e
fortalecidas. O desenvolvimento de trabalhos como esse significa também resistir às tentativas
de marginalização do saber tradicional das mulheres agricultoras e da medicina tradicional. A defesa do conhecimento tradicional é também uma forma de valorizar a autonomia das
mulheres, a independência de suas comunidades e, a soberania dos povos rurais, trata-se
dos preceitos defendidos pela agroecologia.
Observou-se que as senhoras da comunidade, mães, avos, tias e familiares dos estudantes participantes do projeto se sentiram valorizadas quanto ao conhecimento repassado
sobre a utilização das plantas medicinais e abertura para a visita da comunidade a escola
família agrícola Serra do Brigadeiro. Na avaliação dos monitores das disciplinas coordenadores da iniciativa, houve a interdisciplinaridade e a possibilidade de aprendizado amplo
para os estudantes.
Permitirem que as pessoas da comunidade, protagonista do conhecimento, através o
saber popular. Houve uma interação entre os alunos da escola família agrícola o momento
do conto de historias das crenças e mitos envolvendo as plantas medicinais, que permitiu
a participação da disciplina de português na confecção do livro da catalogação das plantas
medicinais, que trabalhou a transdisciplinaridade, fora da sala de aula.
Através dessa prática percebe-se o elo de sustentabilidade que é a junção entre educação, comunidade e ambiente que é de suma importância para o desenvolvimento de uma
agricultura sustentável. E que a interação da comunidade aproxima a família dos estudantes,
estreita as relações família e escola e a contribuição de troca de saberes para a formação
dos estudantes em princípios agroecológicos, para o bem viver social.
Conclui-se que através desse método foi fortalecido o elo de desenvolvimento local,
concebido como a junção entre educação, comunidade e ambiente, na construção de uma
sociedade a valorizar as diversas formas de saber, isso é agroecologia, o movimento que
gera saberes, movimento que gera vida.
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RESUMO

Este relato pretende compartilhar experiências do Núcleo de Estudos e Extensão em
Agroecologia - NEEA e do Núcleo de Pesquisa e Documentação Rural – NUPEDOR
em ações educativas com temática agroecológica nos assentamentos da região de
Araraquara/SP. O intuito do trabalho foi oferecer capacitação nas temáticas agroecológicas para crianças, professores, assentados e técnicos em diferentes níveis e formas
de ação. Como principais resultados destacam-se metodologias de ação educativa em
caravanas e caravanas agroecológicas como processo de sensibilização de crianças e
assentados para a importância de uma agricultura mais saudável. Bem como, os cursos
de curta e longa duração para assentados e técnicos na temática agroecológica.

Palavras-chave: Educação do Campo, Propostas Agroecológicas, Formação.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho apresenta os resultados do NEEA- Núcleo de Estudos e Extensão
em Agroecologia - NEEA, que envolveu pesquisadores ligados ao Núcleo de Pesquisa e
Documentação Rural – NUPEDOR e seus esforços em contribuir para o avanço de pesquisa, de extensão universitária e da formação de quadros profissionais, em diferentes áreas
e níveis de conhecimento.
A região de atuação deste projeto indica os assentamentos rurais localizados nas microrregiões de Araraquara, São Carlos e Ribeirão Preto nos Assentamentos Monte Alegre,
Horto de Bueno de Andrada, Bela Vista do Chibarro, Horto Guaraní.
O projeto reveste-se da relevância de estimular a prática da produção diversificada e não
convencional neste território da região Central do Estado de São Paulo, caracterizado pela
produção de monocultivos de cana-de-açúcar e laranja. Esta realidade traz consequências
negativas para a segurança alimentar e o balanço energético da produção de alimentos.
Dado nosso entendimento de que o conhecimento deve ter retorno social, a possibilidade de criação de espaços multiplicadores de princípios agroecológicos e as experiências
repassadas aos agricultores a partir da prática da Agroecologia tem impacto significativo na
esfera produtiva, ecológica, social, econômica e política (FERRANTE, et al, 2017).
Sendo assim, o objetivo das ações educativas foi desenvolver atividades de formação
com assentados, professores e alunos das escolas rurais de Araraquara/SP, com foco nas
necessidades demandadas e apontadas pelos mesmos, corroborando com a formação de
uma extensão agroecológica, emancipadora que favoreça o diálogo interdisciplinar.

OBJETIVO
– Oferecer capacitação nas temáticas agroecológicas para crianças, professores, assentados e técnicos em diferentes níveis e formas de ação;
– Aproximar educadores, alunos e consumidores dos locais de produção no campo;
– Realizar pesquisa-ação junto aos educadores e técnicos de temática ambiental de
caráter agroecológico.
– Fomentar nos alunos e professores projetos de práticas ambientais em espaços
escolares e não escolares.

MÉTODOS
As atividades descritas neste relato parte de um projeto maior financiado pela FAPESP“PESQUISA E VALIDAÇÃO TECNOLÓGICA FUNDAMENTADA NA AGROECOLOGIA”,
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nos quais um dos eixos se estrutura no processo de formação e capacitação continuada
de agentes multiplicadores de conhecimentos e práticas sustentáveis no meio rural e urbano. A ações ora propostas têm uma amplitude expressiva no tocante aos atores envolvidos,
já que partiram de ambientes de educação formal e não formal para geração de conhecimento. No tocante da educação formal, foram realizadas reuniões com representantes da
Secretaria Municipal de Educação para formular uma proposta de atuação do NEEA nas
escolas rurais de Araraquara, envolvendo a realização de atividades em sala de aula e em
campo. Já no âmbito não formal, contamos com uma parceria de instituições como o SESC
que fomentaram as caravanas com crianças da cidade para o campo, bem como, instituições
de técnicos rurais, assentados e pesquisadores.
As atividades foram divididas em três diferentes etapas:
I. Primeira etapa
Em sala de aula, foram propostas atividades sobre ecologia e agroecologia nas aulas
de Geografia e Ciências. No campo, a atuação na implementação de pomares e hortas nas
escolas, bem como promover “Caravaninhas Agroecológicas”.
II. Segunda etapa
Discussão sobre a importância da água.
Manejo agrícola sobre os princípios agroecológicos para o manejo sustentável dos
agroecossistemas.
Discussão sobre Autonomia da Soberania Alimentar relacionada ao modo como um
país e um povo se inserem no sistema agroalimentar mundial.
Estas etapas foram discutidas e implementadas no planejamento dos cursos de capacitação ministrados aos assentados e técnicos.
III. Terceira Etapa
Ações didático-pedagógicas práticas
a. Caravaninhas agroecológicas
b. Pesquisa de ações ligadas à formação agroecológica e à educação ambiental.
c. Cursos formação - Os cursos de formação seguiram duas frentes, a primeira relaciona-se aos cursos de curta duração ministrados nos assentamentos com intuito
de promover práticas sustentáveis para fomentar a transição agroecológica. A segunda frente refere-se ao curso de longa duração destinado à formação de técnicos
agrários.
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Os cursos de formação de agricultores foram definidos, como já salientado anteriormente, segundo as demandas levantadas previamente e pela lógica da promoção de uma
agricultura mais sustentável.

RESULTADOS
As ações educativas que resultaram nas caravanas e caravaninhas agroecológicas se
iniciaram junto à Secretaria de Educação Municipal de Araraquara com a proposta de desenvolvimento de práticas agroecológicas e de educação ambiental junto às escolas municipais
situadas nos assentamentos de reforma agrária do município com o objetivo de promover
e contribuir para construção de valores e saberes ligados à sustentabilidade, reforçando a
perspectiva de construção de uma escola democrática e pluralista, que assegure o acesso
e a permanência dos alunos em um ambiente orientado pela qualidade de ensino e, consequentemente, pela socialização de conhecimentos científicos ligados aos temas citados.
As caravaninhas aconteceram no assentamento Bela Vista do Chibarro em dois momentos, a primeira foi com alunos de 4º e 5º anos das escolas do Campo com visita a lotes
e a áreas de preservação ambiental, nos quais se realizaram estudos do meio e coleta de
materiais para posterior análise e estudo na escola (no caso, foram coletadas amostras de
solo, tipos de vegetação e insetos). A atividade se estabeleceu em uma reunião na escola
com todos os alunos e professores, na qual realizou-se uma mística inicial e posterior apresentação sobre o que era agroecologia e a importância da conscientização ambiental. Após
tal ação, os alunos das séries determinadas a partir das atividades curriculares foram a campo
para as visitas estabelecidas em dois lotes com SAFs e outras duas paradas estratégicas
para reconhecimento das paisagens do assentamento. Participaram desta primeira ação 37
crianças, duas professoras e 8 monitores do núcleo.
O segundo momento foi resultado de uma parceria com o Serviço Social do Comércio
- SESC, o qual, interessado nas atividades de educação ambiental dos núcleos, nos propôs
ação conjunta. A proposta firmada teve como intuito levar as crianças da cidade para conhecer o campo e as crianças do campo para participar de atividade do programa Curumim do
SESC. Nesta atividade foram beneficiadas 105 crianças participantes do projeto curumim e
30 crianças da escola Hermínio Pagôtto.
Inicialmente, as crianças do projeto Curumim foram visitar a escola do assentamento
com o intuito de troca de experiências e, posteriormente foram conhecer um lote com SAF,
áreas do assentamento para identificação das paisagens, além de participarem de contação
de história no Casarão antigo, considerado patrimônio ambiental do assentamento Bela
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Vista do Chibarro. A segunda etapa desta atividade foi a visita das crianças para conhecer
e participar das atividades do SESC.
Também foi realizada uma excursão de agricultores, alunos e pesquisadores do núcleo
de agroecologia à Fazenda da Toca. A fazenda é um local estratégico de visitação, além de
ser próxima à região de atuação do NEEA, localizada na cidade de Itirapina, cerca de 50
km de Araraquara/SP, possui uma diversidade de produção que contempla as frentes de
atuação de pesquisa, ensino e extensão do grupo, como: produção de ovos e hortaliças em
sistemas orgânicos e sistemas agroflorestais.
A visita contou com alunos e pesquisadores da UNIARA, produtores dos assentamentos
rurais Bela Vista do Chibarro e Monte Alegre, além de agricultores familiares da região de
Araraquara e teve como intuito apresentar aos agricultores experiências concretas de produção orgânica na região, além de criar um espaço de diálogo e troca de conhecimento entre
os próprios agricultores, pesquisadores e funcionários da fazenda. Esta visita foi um ponto
chave para o processo de transição agroecológica dos horticultores, uma vez que através
deste dia de campo eles puderam conhecer algumas técnicas de produção agroecológica
e ficaram motivados, na medida em que se identificaram com a ideia e viram ser possível
a transição e a produção sem a utilização de agrotóxicos e fertilizantes de síntese química.

DISCUSSÃO
A elaboração desta proposta surgiu das discussões travadas dentro do NEEA e do
NUPEDOR (núcleos de estudo e pesquisa vinculados à Uniara) onde verificou-se a necessidade de estender esforços de ações agroecológicas não somente em ambientes de educação
não formal, mas também de rediscutir e repensar os fundamentos teórico-metodológicos e
práticas pedagógicas associadas ao desenvolvimento da educação ambiental na educação
formal, sobretudo quando situados em áreas rurais, nos quais predominam minifúndios e o
trabalho agrícola familiar. Esta proposta tem mobilizado uma integração mais sólida entre
ensino, pesquisa e extensão.
Norteados por tais aspectos, o núcleo passou a formalizar parcerias de cooperação
técnica com órgãos como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA/
SP), o ITESP, a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), a Federação da
Agricultura Familiar do Estado de São Paulo (FAF), o IFSP de Matão, a Organização Não
Governamental - ONG Iniciativa e a Secretaria Municipal de Educação de Araraquara. Partese do princípio de que a agroecologia demanda uma formação diferenciada, cujo retorno
não tem somente benefícios para área rural, mas igualmente para o espaço urbano. Daí a
importância neste projeto de ter se implantado a construção de conhecimentos e práticas
agroecológicas especialmente nas escolas do campo EMEF Eugênio Trovatti, no Distrito
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de Bueno de Andrada; EMEF Maria de Lourdes da Silva Prado, no Assentamento Monte
Alegre e EMEF Hermínio Pagôtto, no Assentamento Bela Vista do Chibarro no município
de Araraquara/SP.
As respectivas Escolas do Campo são consideradas núcleos irradiadores na perspectiva
de criar multiplicadores de conhecimento em diferentes segmentos da comunidade. São locais
privilegiados para a elaboração de projetos e trabalhos voltados às práticas agroecológicas,
não só para as famílias agricultoras, mas também para professores e alunos.
Neste sentido, ao contemplar o ambiente da educação formal, pretendeu-se nas caravaninhas contribuir minimamente para construção de uma educação ambiental efetivamente
prática, como temática transversal ambiental contida nos Parâmetros Curriculares Nacionais
(1997) e na Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 9.795/1999, regulamentada pelo
Decreto Lei 4281/02).
No caso do NEEA/NUPEDOR adotou-se como princípio a busca da excelência acadêmica e do compromisso social, atuando junto a comunidades locais e regionais, de modo
a tornar o conhecimento técnico científico também com base em conhecimentos populares
(adaptados à realidade local), com interfaces sociais, econômicas e ecológicas, procurando torná-los acessíveis a todos, o que tem envolvido tanto a formação dos alunos, como
a interação com os diferentes segmentos da sociedade, para o compartilhamento e a (re)
construção do conhecimento.

CONCLUSÃO
Retomando o objetivo central do projeto Pesquisa-ação do NEEA para construção de
uma proposta agroecológica para a agricultura familiar da região central do Estado de São
Paulo, e tendo como pressuposto que esta metodologia possibilita a intervenção dentro de
uma problemática social para a reflexão das ações e a construção de novos saberes, pode-se
dizer que o mesmo se desenvolveu em inúmeras áreas do conhecimento, proporcionando
frutos teóricos, técnicos e impactos sociais, econômicos, políticos e ambientais na dinâmica dos sujeitos envolvidos (agricultores, estudantes, pesquisadores, técnicos e agentes da
esfera pública, privada e não governamental).
Com as ações educativas obtivemos resultados diretos nos âmbitos da produção,
do beneficiamento e da comercialização. Isso foi possível a partir da formação de grupos
produtivos com os quais foram realizadas capacitações continuadas e atividades de pesquisa e extensão.
Outro avanço do projeto foi em termos do aumento de instituições parceiras, além
daquelas que nos acompanharam desde o início, como os órgãos gestores, de ATER e as
Cooperativas e Associações de produtores. Algumas frentes ampliaram suas ações a partir
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de outros agentes, tais como: prefeituras, sistema S (SESC e SENAR), consumidores das
feiras e empresa concessionária de estradas.
Neste sentido, além da perspectiva de continuidade das ações desenvolvidas, tem-se
discutido com as comunidades rurais, a perspectiva de colaborar com a segurança alimentar da população.
Esta experiência permitiu analisar e pôr em ação experiências de distintos atores sociais comprometidos com outro modelo de saber-fazer de natureza agroecológica baseado
no resgate de conhecimentos e práticas tradicionais, no enfrentamento à crescente desnaturalização e mercantilização da natureza, processos que têm provocado degradação dos
solos, desperdício e contaminação das águas e alimentos pela aplicação de agrotóxicos e
evidente perde de biodiversidade, é neste contexto que justificam as experiências relatadas,
as quais expressam formas de resistência e garantia de melhores condições para reprodução da re-aproprição social da natureza. Expressões de “um modelo de pensar” distinto que
pode gerar sustentabilidade nas diferentes formas do viver.
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