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Introdução

A Agroecologia vem se constituindo na ciência 
basilar de um novo paradigma de desenvolvimento 
rural, que tem sido construído ao longo das últimas 
décadas. Isto ocorre, entre outras razões, porque a 
Agroecologia se apresenta como uma matriz disciplinar 
[1] integradora, totalizante, holística, capaz de 
apreender e aplicar conhecimentos gerados em 
diferentes disciplinas científicas, de maneira que 
passou a ser o principal enfoque científico da nossa 
época, quando o objetivo é a transição dos atuais 
modelos de desenvolvimento rural e de agricultura 
insustentáveis para estilos de desenvolvimento rural e 
de agricultura sustentáveis [2].  

Neste sentido, o presente trabalho relata uma das 
etapas de aprofundamento dos conhecimentos 
adquiridos nas aulas teóricas da disciplina de 
Agroecologia a partir da observação em campo de 
trabalhos que envolvem os dois grandes paradigmas 
que sustentam a agricultura nos dias atuais: o Cultivo 
Convencional e a Agroecologia.  

Material e métodos

Nos dias 16 e 17 de Abril de 2009, os alunos do 
quarto período do curso de Agronomia da Unidade 
Acadêmica de Serra Talhada (UAST) - Universidade 
Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) realizaram 
visitas técnicas a projetos que têm como base tanto os 
princípios da Agroecologia como da Agricultura 
Convencional, todos localizados no município de 
Ibimirim a 333 km da cidade de Recife, na 
Mesorregião do Sertão Pernambucano e Microrregião 
do Sertão do Moxotó.

Os trabalhos desenvolvidos durante estes dois dias, 
foram reservados para que o grupo conhecesse a 
Associação Umburanas do Vale do Moxotó e o Serviço 
de Tecnologia Alternativa de Ibimirim (os dois 
elaborados/executados e manejados dentro da filosofia 
dos princípios agroecológicos), bem como, foram 
realizadas visitas ao Açude Engenheiro Francisco 
Saboya e a um lote do Perímetro Irrigado do Vale do 
Moxotó com cultivo intensivo de banana, estes 
projetados e manejados dentro dos princípios 
convencionais da agricultura moderna. A partir das 
visitas a estas situações/localidades foi possível, através 

da observação, coleta de dados e de depoimentos dos 
usuários, numa ação participativa, descrever e analisar 
como a Agroecologia e a Agricultura Convencional são 
realizadas localmente nesta região.  

A metodologia do trabalho, portanto, consistiu no 
método clássico de observação “in loco” de projetos 
referentes aos dois grandes paradigmas da agricultura, 
buscando conseguir informações de determinados aspectos 
da realidade relacionados aos fatos ou fenômenos do que se 
desejava estudar [3].     

Resultados e Discussão

Após as visitas realizadas constatou-se que neste 
Município estão estabelecidas o que podemos caracterizar 
como agricultura “tradicional/convencional”, trabalhada 
principalmente pelos grandes produtores rurais nos lotes 
abastecidos pela águas do Açude Engenheiro Francisco 
Saboya e uma outra direcionada para um modelo 
“agroecológico” e praticada, principalmente pelos 
pequenos proprietários rurais. Nestas áreas, devido à 
presença de organizações como a Associação Umburanas e 
o Serviço de Tecnologia Alternativa (SERTA), as práticas 
agroecológicas são bastante incentivadas através de 
demonstrações de tecnologias à população da cidade e 
região.

A. Intervenções com base na Agricultura Convencional

O Açude Engenheiro Francisco Saboya, dito Poço da 
Cruz, é responsável pelo armazenamento da água que 
abastece os lotes do perímetro irrigado. A distribuição do 
recurso hídrico é feita através de canais (primários, 
secundários e terciários) e pontes-canais (aquedutos de 
concreto). Apresenta capacidade para 504 milhões de m3 de 
água e profundidade de 70 a 100 m. Além destas 
características o açude se destaca por abastecer uma área 
superior a 1.000 hectares, dividida em 188 lotes, tendo 
cada lote, aproximadamente, 6 hectares irrigados (em 
teoria, 30% com culturas permanentes e 70% de ciclo 
curto). A liberação de água é feita nas segundas, quartas e 
sextas, durante a noite, podendo cada produtor irrigar 
quatro hectares de seu lote; entretanto, observou-se, que 
muitas vezes os agricultores conseguem chegar a ter 100% 
do lote irrigado. Devido a água de irrigação ser conduzida 
por superfície (praticada na maioria dos lotes) e aos graves 
problemas estruturais dos canais, o desperdício deste 



insumo no perímetro é muito elevado. Verifica-se nesta 
área um enorme descaso para com o investimento 
público feito pelo governo na tentativa de viabilizar as 
áreas cultivadas e manejada dentro dos princípios da 
agricultura convencional.  

Em visita a um dos lotes do perímetro (Fig. 1), os 
discentes observaram a presença dos elementos que 
norteiam o paradigma desta “agricultura convencional”, 
onde a principal atividade produtiva gira em torno do 
aproveitamento da área com um sistema intensivo de 
produção de bananas (monocultura), sendo este 
irrigado tanto por superfície quanto por gotejamento, a 
partir da água proveniente do açude Poço da Cruz, 
equipamentos estes que permitiam a programação 
prévia da irrigação, podendo-se escolher por 
antecipação a área do lote que será irrigada.  

Segundo Gleissman [4] seis práticas formam a 
espinha dorsal da agricultura convencional, sendo elas: 
o cultivo intensivo do solo, a monocultura, a irrigação, 
a aplicação de fertilizante inorgânico, o controle 
químico de pragas e doenças e a manipulação genética 
de plantas cultivadas. Apesar de apresentar todos esses 
inconvenientes, é a agricultura convencional que ainda 
fornece alimentos para a grande maioria da população 
mundial, movimenta o agronegócio pelas diversas áreas 
do continente e aumenta o saldo da balança comercial 
dos países que têm a sua economia baseada no setor 
primário [5].     

B. Intervenções com base na Agroecologia

A visita às instalações da Associação Umburanas do 
Vale do Moxotó possibilitou aos alunos observarem 
diversas soluções apontadas pelas “linhas 
agroecológicas” na tentativa de melhorar a qualidade 
do que é produzido e diminuir o impacto desta 
produção sobre o meio ambiente, como é o caso da 
utilização da “irrigação porco-espinho” (aspersor 
fabricado com garrafas plásticas Pet reutilizadas); 
minhocários para produção de húmus a partir da 
decomposição dos resíduos orgânicos produzidos na 
própria associação; produção de mudas de espécies 
nativas, objetivando o reflorestamento das margens do 
rio Moxotó; utilização de placas solares na geração de 
energia para bombeamento de água de poços 
artesianos; aproveitamento de gorduras vegetais e 
animais para produção de sabão; artesanato como 
forma de reaproveitamento da madeira proveniente de 
poda das árvores da cidade; entre outras. Um dos 
principais objetivos da Associação Umburanas é a 
educação ambiental e a inclusão social da população do 
município e região. 

O SERTA-Ibimirim atua basicamente na formação 
profissional de jovens e capacitação de agricultores, 
buscando sempre a sinergia necessária para 
desenvolver tecnologias alternativas aos cultivos 
convencionais e que tenham base na agricultura 
agroecológica. Dentre as práticas verificadas, 

destacam-se a utilização de placas de PVC para 
aquecimento de água a partir dos raios solares, diminuindo 
a dependência de energia elétrica; instalações de pomar 
com 15 a 20 espécies frutíferas, incentivando o policultivo 
e aumento da biodiversidade; modelo de estrutura para 
captação de água da chuva, associado a um tanque para 
criação de peixes; ensino da permacultura, ou seja, síntese 
de práticas agrícolas tradicionais com idéias inovadoras, 
proporcionando o desenvolvimento integrado e sustentável 
da propriedade rural; sistemas circulares de plantio (Fig. 2), 
facilitando a diversificação de culturas em uma mesma 
área. A Agroecologia aparece neste exemplo como uma 
alternativa de desenvolvimento sustentável, ou seja, a 
utilização de experiências produtivas em agricultura 
ecológica na elaboração de propostas para ações sociais 
coletivas que demonstrem a lógica predatória do modelo 
produtivo agroindustrial hegemônico, permitindo sua 
substituição por outro que aponte para uma agricultura 
socialmente mais justa, economicamente viável e 
ecologicamente apropriada [6].

A excursão técnica permitiu, em um curto espaço de 
tempo, abrir um rico debate entre os estudantes acerca das 
ações de manejo propostas pelos sistemas convencionais e 
os ditos agroecológicos, de forma que se pode aferir/refletir 
sobre os contrastes existentes entre estas duas correntes e 
que podem, numa ação completar, apontar soluções 
sustentáveis para a produção de alimentos e preservação do 
meio.
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Figura 1. Lote cultivado com a monucultura da banana em área próxima ao açude Poço 
da Cruz – Ibimirim/PE – 2009.

Figura 2. Detalhe do cultivo diversificado, em formato circular, abrangendo uma série de 
espécies de elevado valor nutricional e comercial, cultivados com base na agricultura 
agroecológica – Ibimirim/PE – 2009.


