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GestãoAmbiental
CESTA METODOLÓGICA

No alto, temos a tecnologia social das Valas e Terraços; abaixo, à esquerda, o equipamento chamado Pé-de-Galinha ou Aparato; ao lado, o Dique, que protege a encosta da erosão e ajuda a reverter as erosões FOTOS: DIVULGAÇÃO / INSA

Insa lança hoje cartilhas com
várias técnicas agroecológicas
Práticas agroecológicas
são ações simples, de
rápida eficácia e podem
ser utilizadas por todos
os agricultores
Campina Grande. Com o objetivo de difundir as tecnologias
sociais com linguagem acessível
à maioria dos agricultores que
vivem no Semiárido, um grupo
depesquisadoresdoInstitutoNacional do Semiárido (Insa), unidade de pesquisa do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), idealizou um compêndio denominado Cesta
Metodológica.
O material é composto por
uma série de cartilhas didáticas,
que explicam o passo a passo de
várias técnicas empregadas pela
Agroecologia para atenuar problemas cotidianos de pequenas
propriedades no Semiárido bra-

sileiro. O lançamento da Cesta
Metodológica acontece hoje, a
partir das 14 horas, em evento
aberto ao público, na sede do
Insa, em Campina Grande.
Naocasião,ogrupodepesquisadoresresponsáveis pela elaboração da Cesta Metodológica falará sobre o esforço para convergir em um material didático de
fácil compreensão o conhecimento popular e acadêmico e,
desta maneira, torná-lo acessível ao agricultor.
“A Cesta Metodológica é um
conjunto de cartilhas didáticas
sobre práticas agroecológicas e
dinâmicas de sensibilização para a conservação e uso sustentável dos recursos naturais do Semiáridobrasileiro.Foipensadae
criada em um processo cuidadoso com o objetivo de atingir o
máximo possível de famílias que
vivem na região semiárida, outras partes do Brasil, da América
Latina e do mundo. Os textos
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foram escritos numa linguagem
simples que integra os saberes
populareseacadêmicos, tornando o conhecimento acessível às
pessoas que o utilizam” explica
Aldrin Pérez, coordenador de
Pesquisa do Instituto.

Várias associações de pequenos agricultores e de assentamentos rurais foram convidadas
para participarem do lançamento da Cesta Metodológica, ocasiãoemqueseusassociadosreceberão o material.

Ilustrações
As práticas agroecológicas e as
dinâmicas de sensibilização são
apresentadas
na
Cesta
Metodológica com inúmeras
ilustrações com a intenção de
facilitar a compreensão do leitor
e também a reprodução das técnicas ensinadas.
“O Insa, em seu trabalho de
divulgação dos conhecimentos
científicos,temaconstantepreocupação de elaborar materiais
didáticos que possam ser usados
como base de intervenções na
realidade para melhorar as condiçõesde vidadaspopulaçõesde
todo o Semiárido”, reforça Aldrin Pérez.

Didático
Para Aldrin Pérez, “há muitas
publicações técnico-científicas
sobre os assuntos abordados pelas cartilhas, porém existe pouco
material didático em linguagem
defácilcompreensãoparaoagricultor”. Pérez ainda afirma que a
ciência tem um grande desafio:
tornar-se compreensível para
aqueles situados na ponta do sistema produtivo, que em última
análise, são os que mais utilizam
as inovações tecnológicas para
manter suas pequenas propriedades e negócios rurais”. Na primeira edição da Cesta, serão
apresentadasaopúblico21cartilhas de temas variados.
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cartilhas serão lançadas hoje,
em Campina Grande, na primeira
edição da Cesta Metodológica
idealizada pelo Instituto Nacional
do Semiárido (Insa)

Os títulos são os seguintes: A
bola, Cadeia ambiental, Memóriadoagricultor,Arampa,Textura do solo, A barreira, Cobertura
morta, Conhecendo nosso solo,
Construção de diques, Compostagem, Manutenção de obras
emconservação,Oequilíbrio:retençãode água ematéria orgânica, Sistemas Agroflorestais no
Semiárido Brasileiro, O proble-
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Conservação
 Financiar projetos para a
conservação da natureza em
todas as regiões do Brasil é o
objetivo da Fundação Grupo
Boticário de Proteção à
Natureza, que, em 23 anos,
apoiou 1.377 iniciativas, ao
longo de 58 editais. O atual
fica aberto até 31 de março.

Turismo do bem

Resíduosemdebate
 Acadêmicos e profissionais
ligados à área de resíduos
sólidos têm até 28 de
fevereiro para inscrever
trabalhos no Congresso
Mundial de Resíduos Sólidos
ISWA 2014, que acontece
entre os dias 8 e 11 de
setembro, no World Trade
Center (SP). Pela primeira
vez no Brasil, o evento, da
Abrelpe e pela (ISWA), terá
como tema (Re)Descobrindo
um Novo Mundo – Soluções
Sustentáveis para um Futuro
Saudável. FOTO: ÉRIKA FONSECA

O Ministério do Turismo assinou
memorando de entendimento que
formaliza parceria com o Pnuma
para estimular o uso sustentável dos
recursos naturais no turismo.
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Seca prolongada

O fenômeno climático El Niño, que
pode provocar seca em algumas
partes do mundo e inundações em
outros lugares, é cada vez mais
provável neste ano, com risco de
atingir a produção de alimentos.

ma: Como encontrar soluções;
Os benefícios da enxertia, O que
éorgânico?,Otesouro,Reconhecendo o terreno e Traçando uma
curva de nível.
Além destes, Construção de
diques: protegem as encostas de
erosão. São obras de conservação que, com o transcorrer do
ano, vãotransformando asvoçorocas (erosões). A área que se
forma é preenchida por terra,
formando um terraço fértil, onde podemos vir a plantar árvores
frutíferaseoutrasculturas.Construção de valas e terraços: mesmo quando bem feitos, as valas e
terraços sempre podem ser destruídos ou enterrados em algumas partes. Por isso, é preciso
dedicar um tempo a cada ano
para limpá-los, desenterrá-los,
reconstruí-los ou simplesmente
aumentar sua altura à medida
que vão se enchendo de terra ou
resíduos. Construção de Pé de
Galinha ou Aparato: um instrumento feito de madeira que serve para medir o nível do solo.
“Desejamos que essa iniciativa contribua para converter as
ações, os processos e os produtos da pesquisa em oportunidades de intervenção na realidade
e fortaleça a interação com os
diversos atores sociais e institucionais, gerando novos aprendizados, novas ideias e ações”, comenta Aldrin Pérez.

A FEDERAÇÃO dos Transportes encerra no próximo dia 27 de
fevereiro as inscrições para o Prêmio Melhoria da Qualidade do
Ar 2014, nos Estados do Ceará, Piauí e Maranhão. As empresas de
transporte de passageiros e de transportes de cargas
interessadas ainda podem realizar inscrições pelo site
www.cepimar.org.br. FOTO: KLÉBER GONÇALVES

 A Universidade de
Maryland e o Google
disponibilizaram para
download a base do mapa
florestal global. Os usuários
podiam navegar no mapa,
mas não conseguiam fazer
download dos dados brutos.

