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RESUMO 

Este trabalho teve como premissa essencial desenvolver um projeto juntamente com o 

NEPEAS (Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Agroecologia e Sustentabilidade), que 

consistiu na implantação, desenvolvimento e execução de um laboratório de pesquisa, ensino 

e troca de saberes no Campus da Faculdade UnB Planaltina (FUP), da Universidade de 

Brasília (UnB). Foi disponibilizada pelo Campus, uma área aproximada de 3.000 metros 

quadrados, cujo projeto consiste na criação de um laboratório experimental de atuação e 

interação multidisciplinar no campo da Agroecologia entre professores, estudantes e 

comunidade local, em prol do aprendizado, conhecimento empírico, acadêmico e integrado 

dos envolvidos. Aulas, visitas, e mutirões de trabalho têm sido desenvolvidos e ministrados na 

área. O espaço total foi dividido em módulos (faixas produtivas) intercalados com áreas de 

preservação (faixas de “reserva legal”), sendo que as faixas produtivas possuem uma área 

média de 300 metros quadrados (15m x 20m) e as faixas de “reserva legal”, 140 metros 

quadrados (7m x 20m). Nas faixas produtivas, práticas de remoção e limpeza dos restos 

vegetais e podas seletivas das árvores remanescentes foram executadas inicialmente. As 

amostras de solo foram retiradas em todas as faixas produtivas para análise laboratorial e 

procedeu-se a prática de remineralização do solo através da rochagem. Após essa etapa 

procedeu-se o revolvimento mínimo do solo e a incorporação de esterco bovino em 50% de 

cada faixa. Foram adotadas práticas de base agroecológica nos procedimentos desde o 

revolvimento do solo à semeadura/tranplante de mudas em canteiros lineares, tanto em 

consórcio ou em sistema de rotação entre as espécies (gramíneas e leguminosas). Nos 

sistemas de rotação e nas faixas com canteiros, a ideia central foi dispor ou implantar culturas 

que fossem sucessivas ou complementares com a finalidade pedagógica de ensino e/ou 

pesquisa, mas que cumprissem sua função ecológica no sistema. A área do laboratório é um 

fragmento de Cerrado junto ao Parque Sucupira situado em Planaltina (DF) e, frequentemente 

era palco de despejo de entulhos, lixo urbano e queimadas anuais. A área foi revitalizada e 

dispõe de sistema de irrigação próprio por aspersão/microaspersão, sendo que a coleta de água 

de chuva faz parte do projeto de aproveitamento de águas pluviais no Campus. As primeiras 

colheitas de várias culturas implantadas já foram socializadas entre estudantes, professores e 

funcionários. Entre elas, alface (americana, lisa, crespa e rocha), rúcula, almeirão (comum e 

“pão-de-açúcar”), brócolis, couve manteiga, cebolinha, salsinha, manjericão, tomate, 

mostarda, rabanete, além de mandioca, mamão, banana, amora, acerola, pitanga, manga e 

laranja, que estão em fase de crescimento e desenvolvimento. Ainda em fase de implantação, 

temos o “Jardim Sensorial”, que ocupará uma das faixas produtivas para fins medicinais. A 

mão de obra utilizada está sendo exclusiva de estudantes voluntários e bolsistas do NEPEAS. 

O espaço do laboratório tem ofertado experiências exitosas no campo da Agroecologia, como 

o ensino pedagógico e a prática com estudantes de várias disciplinas da Faculdade. A 

implantação do laboratório ainda não foi completamente concluída mas demonstrou grande 

potencial para as práticas de ensino, pesquisa e trocas de saberes em ambiente institucional, 

essenciais à gestão do conhecimento e desenvolvimento de novas tecnologias sociais. 

  

Palavras-chave: Agroecossistema, Ensino, Prática Pedagógica, Sustentabilidade.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

As atividades agrícolas constituem a principal causa de desmatamento do Cerrado, 

segundo dados reconhecidos pelos órgãos oficiais. Esse bioma é considerado um dos 

ecossistemas mais ricos em biodiversidade e endemismo de espécies vegetais, sendo um dos 

mais ameaçados do planeta. Dentre as atividades agropecuárias de maior relevância 

econômica, está a produção de soja e a pecuária, sendo Goiás um dos maiores exportadores 

desses produtos em nosso país. 

Por sua vez, a agricultura familiar também assume importância socioeconômica, visto 

que emprega quase 75% da mão-de-obra no campo e é responsável pela segurança alimentar 

da maioria dos brasileiros, produzindo 70% do feijão, 87% da mandioca e 58% do leite 

consumidos no país (IBGE, 2009). Este segmento é impactado pelo modelo convencional, 

tendendo a assimilar as tecnologias ambientalmente pouco sustentáveis. Consequentemente, 

as soluções agroecológicas podem representar uma opção bastante pertinente para este 

segmento produtivo. 

A Agroecologia é uma ciência complexa que pode contribuir com ações educativas, de 

pesquisa e de extensão voltadas para a transição agroecológica e a conservação do bioma 

Cerrado, em diferentes comunidades de atuação. Pode contribuir ainda com novas formas de 

intervenção participativa (pesquisa-ação), incluindo levantamentos e identificação de novas 

tecnologias para a produção de produtos de base agroecológica e/ou agroextrativistas. 

Uma nova ótica de aprendizagem dentro das universidades precisa ser pensada para 

integrar a teoria com a prática. As políticas de ensino adotadas por grande parte das 

instituições públicas e privadas do país estão voltadas para aulas presenciais e formais, que 

utilizam de ferramentas tradicionais de promoção da aprendizagem. Contudo, a partir de uma 

visão estratégica a respeito de transmissão do conhecimento, faz-se necessário a introdução da 

prática como libertadora das teorias. 

Quando fortalecemos os ensinamentos referenciados pela teoria com espaços 

interdisciplinares práticos, estamos disponibilizando elementos cognitivos essenciais para a 

construção do conhecimento. Da mesma forma, quando atuamos junto ao público atuante, em 

especial o agricultor, conseguimos reverenciar e fortalecer a atuação do estudante com a 

prática de fato, amplificando sua visão diante da relação que o produtor possui com a terra. 

Por outro lado, para esse mesmo agricultor, proporcionar que ele atue como educador nos 

diferentes espaços da universidade pode contribuir para essa ampliação do conhecimento em 
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que o estudante não consegue visualizar quando apenas é provocado com as teorias, sem a 

visão prática dos processos. 

O presente trabalho objetiva descrever a criação de um espaço (Laboratório de 

Experiências Agroecológicas da FUP – LEAFup) de ensino, pesquisa e extensão no campus 

da Faculdade UnB Planaltina da Universidade de Brasília, que tem como missão fornecer aos 

acadêmicos a oportunidade de trocar conhecimentos a respeito das diferentes formas de 

agricultura praticadas na atualidade, em especial na região do DF e Entrono, testando 

tecnologias, aprendendo conceitos tradicionais e contemporâneos e, ampliando os 

conhecimentos integrados em gestão de Agroecossistemas, segundo os preceitos e princípios 

da Agroecologia. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

As práticas agrícolas e pecuárias estão, cada vez mais, necessitando de alternativas 

viáveis de desenvolvimento frente aos problemas enfrentados no meio rural. Tem-se 

vivenciado modelos tecnológicos de alto investimento, escassez de recursos hídricos e 

mudanças climáticas, alto preço dos insumos, falta de mão de obra especializada, baixos 

preços pagos aos produtores, a presença dos intermediários, entre outros. Em geral são os 

problemas mais enfrentados pelo produtor rural e que precisam de pesquisa e 

desenvolvimento na área para encontrar respostas a estes gargalos (AZEVEDO e PELICIONI, 

2011). 

Da mesma forma, é extremamente desafiante e inovador, construir alternativas de 

produção junto aos agricultores familiares e aos assentados da reforma agrária, ávidos por 

sistemas verdadeiramente mais “sustentáveis”. Neste sentido, é premente o aprofundamento 

teórico-científico do conceito da Agroecologia e sua relação com a mudança paradigmática das 

ciências, assim como, se conceber o desenvolvimento do meio rural. Para tanto, a Agroecologia é 

entendida como um enfoque científico destinado a apoiar a transição dos atuais modelos de 

desenvolvimento rural e de agricultura convencionais para estilos de desenvolvimento rural e de 

agriculturas mais sustentáveis (CAPORAL e COSTABEBER, 2000). 

A Agroecologia é uma ciência complexa que busca a melhoria da qualidade de vida e 

autonomia das unidades familiares de produção agropecuária e/ou agroextrativista. Pode 

contribuir na melhoria da eficiência e transformação de matérias primas de origem animal e 

vegetal que, indiretamente, agregam valor e renda aos produtos produzidos pela Agricultura 

Familiar. 
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Vale salientar que, não se trata de um tema de interesse atual, e nem de um conceito 

novo. Os métodos produtivos e os meios de vida dos povos mais antigos baseavam-se em 

sistemas complexos, porém “limpos” e eficientes. As atividades não possuíam tantos resíduos 

como hoje, os equipamentos e ferramentas desenvolvidas eram feitas sem a chamada 

obsolescência programada, e as relações e os acordos entre os indivíduos eram firmados e 

organizados de forma arcaica, porém sem a eliminação dos parceiros e da classe trabalhadora 

rural. 

Como o tema envolve diversos aspectos ou áreas de estudo, a “Agroecologia é uma 

ciência emergente que estuda os Agroecossistemas integrando conhecimentos da Agronomia, 

da Ecologia, Economia e Sociologia.”, conforme descreve Altieri (2012). Então, quanto maior 

o acúmulo de conhecimento a respeito das interações dos Agroecossistemas, formas de 

manejo, tecnologias alternativas, desenvolvimento de canais de comercialização, entre outros, 

melhor será o meio para se lidar com a utilização responsável dos recursos. Além disso, a 

produção de alimentos saudáveis, respeito ao trabalhador rural no fornecimento de subsídios 

básicos para a permanência no campo e a garantia de renda à unidade produtiva familiar são 

essenciais. 

No sistema convencional de produção identifica-se várias movimentações de capitais e 

investimentos em prol do manejo da propriedade, que abrangem grandes extensões de terra e 

acabam tornando o produtor refém das práticas convencionais de cultivo, que sempre 

dependem de insumos externos, em especial das grandes multinacionais de maneira 

sistemática. Um exemplo disso seria o uso de sementes transgênicas (OGMs), inviáveis à 

reprodução e propagação (LACEY, 2007). 

Um ponto importante que não se deve deixar de citar é a respeito da vida presente 

nesses Agroecossistemas. A situação em que o solo de cultivo se encontra, irá refletir na 

absorção de nutrientes pelas plantas e também, o desenvolvimento das raízes e a captação de 

água nas camadas mais inferiores. Cinco são os pontos fundamentais para explicação do 

manejo agroecológico dos solos: “os solos vivos e agregados (bem estruturados), a 

biodiversidade, a proteção do solo contra o aquecimento excessivo para o bom 

desenvolvimento das raízes, o impacto da chuva e do vento permanente e a auto-confiança do 

agricultor, conforme afirma Primavesi (2008). 

Portanto, são de extrema importância todos os aspectos relacionados direta e 

indiretamente com as relações da natureza. Desde a sobrevivência do ser humano, formas de 

cultivo e alimentação, bem como a valorização e o reconhecimento dos benefícios e 
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funcionalidades dos recursos naturais. Além disso, apresentar sistemas integrados de 

produção que possam auxiliar o agricultor familiar com práticas que utilizem menor esforço 

energético, garantia da soberania alimentar, e também, que exija menos capital de giro e 

investimentos para sua subsistência e comercialização de produtos. Para complementar, 

aumentar a biodiversidade e as interações nos Agroecossistemas é essencial, no que resulta 

em melhor qualidade de vida, menos dependência de insumos externos à propriedade e a 

redução do caminho que o produto percorrerá até chegar ao consumidor. 

3. DESENVOLVIMENTO E JUSTIFICATIVA 

A iniciativa da criação do Laboratório de Experiência Agroecológicas da FUP 

(LEAFup) ocorreu a partir da necessidade de disponibilizar um espaço para pesquisa e 

desenvolvimento de atividades vitrine de experiências em agriculturas. O Núcleo de Estudo, 

Pesquisa e Extensão em Agroecologia e Sustentabilidade (NEPEAS) da FUP têm como um de 

seus objetivos, apoiar ações educativas, de pesquisa e de extensão voltadas para a transição 

agroecológica e a conservação do bioma Cerrado nas comunidades do Distrito Federal e 

Entorno, e Nordeste Goiano, além de fomentar diferentes formas de aprendizagem da vida no 

campo e uma visão holística do processo de construção do conhecimento. 

A área do laboratório é um fragmento de Cerrado strito sensu junto ao Parque 

Sucupira, em Planaltina (DF) e, frequentemente era palco de despejo de entulhos, lixo urbano 

e queimadas anuais. A área foi revitalizada e dispõe de sistema de irrigação próprio por 

aspersão/microaspersão, sendo que a coleta de água de chuva faz parte do projeto de 

aproveitamento de águas pluviais no Campus. 

O principal objetivo da experiência foi desenvolver uma unidade permanente de 

estudo com abordagem agroecológica onde seja possível trabalhar com sistemas agrícolas 

complexos em pequena escala no bioma Cerrado. 

O presente relato de estágio tem como objetivo principal descrever os procedimentos 

envolvidos durante a implantação da área, como um espaço de produção para o conhecimento, 

para a realização de estudo, pesquisa e extensão, através de trabalhos de campo, aulas 

expositivas e práticas, mutirões de trabalho, entre outras metodologias e trocas de saberes. 

Ainda, com o intuito de auxiliar o público interessado em aprender práticas de base 

agroecológica e outras formas de agricultura alternativa, o projeto de implantação também 

visou o estudo e a pesquisa para se garantir a soberania alimentar em comunidades, sem se 

esquecer da preservação dos recursos naturais e a produtividade dos Agroecossistemas. 
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4. METODOLOGIA E APRESENTAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO 

As primeiras ideias surgiram no ano de 2010, porém a definição do espaço e 

mobilização para o planejamento ocorreu em 2014. Como já mencionado, a intenção era criar 

um espaço demonstrativo (vitrine) de ensino nas proximidades das unidades de ensino, para 

enfatizar experiências concretas e vivências do dia a dia da vida no campo. 

O LEAFup está localizado nos limites do Campus da Faculdade UnB Planaltina 

(FUP), da Universidade de Brasília (UnB), e possui aproximadamente 3.000 metros 

quadrados (m²). O Campus situa-se na Região Administrativa de Planaltina, Distrito Federal, 

sendo que a área total do campus é de aproximadamente 30 hectares. 

Nesse ambiente, temos a possibilidade da participação dos estudantes da Faculdade e 

de outras instituições de ensino que tenham interesse. De maneira geral, os participantes tem a 

possibilidade de contribuir através de aulas de campo e mutirões de trabalho que possibilitam 

o contato com as diferentes formas de se produzir e preservar, com a prática da produção de 

alimentos mais saudáveis. Além do mais, diversos professores tem a possibilidade de 

trabalhar com diversos temas, com o objetivo de se despertar o interesse do público diverso. 

Na Figura 1 abaixo, uma das primeiras aulas com alunos da disciplina de Agroecologia da 

Fup. 

 

Figura 1 - Aula prática com estudantes de graduação da FUP na disciplina de Agroecologia (1
o
Sem_2015) – 

Maio de 2015. 
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4.1. Planejamento e desenho do LEAFup 

Dos procedimentos iniciais adotados para o planejamento do LEAFup, o isolamento 

da área foi fundamental, com o objetivo de se evitar a circulação de pessoas e animais não 

autorizados para o local, pela facilidade de acesso e proximidade com o centro de aulas do 

Campus. Em seguida, demarcou-se o espaço adjacente à UEP (Unidade de Ensino e Pesquisa) 

do prédio antigo da FUP (Figura 3). 

O espaço total (3000 m
2
) foi dividido em módulos (faixas produtivas) intercalados 

com áreas de preservação (faixas de “reserva legal”), sendo que as faixas produtivas possuem 

uma área média de 300 metros quadrados (15m x 20m) e as faixas de “reserva legal”, 140 

metros quadrados (7m x 20m), conforme demonstrado Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Croqui da área inicial do LEAFup com dimensionamento e principais culturas idealizadas (Junho de 

2014). 

 

4.2.Práticas iniciais de remoção parcial da vegetação 

Em se tratando da estrutura da área, foi realizado o preparo inicial nas faixas 

produtivas através de práticas de remoção com roçadeira e limpeza dos restos vegetais e 

podas seletivas das árvores remanescentes (Figura 4). Todos esses restos de vegetação foram 

triturados (Figura 5) com a finalidade de utilização como cobertura morta, tanto nos futuros 

canteiros de Sistemas Agroflorestais (SAFs) como sobre as entrelinhas das culturas solteiras. 
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Figura 3 - Imagem aérea do LEAFup. Modulo 1 (abaixo), Módulo 2 (culturas) e Módulo 3 (acima em 

preparação), adjacente à UEP da FUP – Maio de 2015 (Foto: Inésio Marinho). 

 

4.3.  Levantamento dendrológico da vegetação arbórea 

Está sendo realizado levantamento das principais espécies nativas presentes no local, 

relacionando-as e classificando-as de acordo com seus aspectos morfo-fisiológicos. A 

identificação das espécies está de acordo com estrato arbóreo, suas funcionalidades, tempo de 

vida aproximada e número médio de indivíduos por unidade de área. 

Os frutos e medicinais presentes no bioma cerrado são sem dúvidas uma das maiores 

riquezas do país. Ao longo do trabalho houve colheitas de algumas espécies como, pequi, 

cagaita, bacupari, sucupira, cajuzinho do cerrado e murici. Então, pôde-se perceber também, o 

potencial extrativista da área. 

 

Figura 4 – Práticas de remoção e limpeza da área. 
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Figura 5 – Trituração de poda de galhos verdes. 

 

No processo de construção deste trabalho, será feito o desbaste nas espécies que farão 

parte do SAF, utilizando a prática de podas que serão trituradas também via triturador, como 

já mostrado em Figura anterior (Figura 5), também para alimentar (“uso de serrapilheira”) os 

canteiros de produção. 

 

4.4. Amostragem e remineralização (rochagem) do solo 

Amostras de solo foram retiradas sob diferentes profundidades (0-20cm) em todas as 

faixas produtivas para análise laboratorial. 

A prática da remineralização do solo foi feita através da rochagem, onde procedeu-se a 

aplicação inicial de 5 toneladas/há, conforme figura abaixo (Figura 6) 
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Figura 6 - Aplicação pó de rocha (remineralização do solo) no Modulo 3 – Abril de 2015. 

 

“O sistema solo é o resultado de complexas interações dos sistemas minerais, plantas e 

microorganismos. O seu funcionamento ocorre pela passagem do fluxo de energia e matéria, o qual 

se caracteriza pela entrada de compostos orgânicos adicionados pelas plantas e transformados pelos 

microorganismos. Conforme este fluxo, o sistema se auto-organiza em estados de ordem, os quais são 

representados de certa forma, pela hierarquia de agregação do solo. O processo de agregação 

consiste na formação em sequência de estruturas cada vez mais complexas, conduzida pela entrada de 

compostos orgânicos. Estas estruturas possuem níveis de ordem, que aumentam conforme aumentam 

a interação entre os minerais, as plantas e os microorganismos.” 

(Vezzani & Mielniczuk, 2009) 

Para aplicação do pó de rocha foi estabelecido o seguinte método; corta-se o fundo de 

uma garrafa pet com capacidade para dois litros, de forma que, com o conteúdo fique pesando 

500 gramas, espalhando-se uniformemente esta quantidade para um metro quadrado de área. 

Para demarcação do metro quadrado utilizou-se duas formas, a primeira dividindo a 

área através da delimitação de metro em metro, riscando o solo tanto no sentido horizontal 

como vertical. Outra forma, corta-se alguns pedaços de papelão medindo exatamente um 

metro quadrado, e em seguida, o método segue colocando em forma transversal no solo 

deixando os espaços nos lados para aplicação da rocha moída (Figura 7) 
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Figura 7 – Marcador de área (m2) para aplicação do pó de rocha. 

 

Utilizou-se a incorporação de adubo orgânico (esterco bovino curtido) na proporção de 

10 litros por metro quadrado (~3 kg/m
2
). Em todas as faixas produtivas aplicou-se esse 

esterco curtido apenas em 50% do módulo, onde foram cultivadas as culturas de milho, arroz, 

feijão, mandioca, gergelim e girassol nas bordas. O restante da parcela foi feito cultivo de 

leguminosas com espaçamento entre linhas de 0,5 metros e 1 metro e as espécies utilizadas foi 

feijão de porco, feijão guandu, e crotalárias (C. ochrleuca e C. juncea). Não houve cobertura 

do solo, porém ocorreu grande incidência e ataque de formigas cortadeiras e pouco ou baixa 

retenção de umidade. 

4.5. Preparo inicial do solo nas faixas produtivas 

Após a limpeza da vegetação primária, promoveu-se o revolvimento do solo e 

incorporação de esterco bovino com o auxílio do equipamento tratorito com potência de 

6,5hp, conforme Figura 7. 
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Figura 8 – Incorporação do pó de rocha com a utilização do Tratorito (Motocultivador) no Módulo 3 – Abril de 

2015. 

 

4.6. Manejo e introdução de espécies agrícolas nas faixas produtivas 

Além da adubação e cobertura do solo, em seguida diversas formas de plantios foram 

introduzidas nas faixas produtivas, que serão descritas abaixo. 

Foram adotadas práticas de base agroecológica nos procedimentos desde o 

revolvimento do solo à semeadura/tranplante de mudas em canteiros lineares, tanto em 

consórcio ou em sistema de rotação entre as espécies (gramíneas e leguminosas). Nos 

sistemas de rotação e nas faixas com canteiros, a ideia central foi dispor ou implantar culturas 

que fossem sucessivas ou complementares com a finalidade pedagógica de ensino e/ou 

pesquisa, mas que cumprissem sua função ecológica no sistema. 

Além da introdução de frutíferas, hortaliças, adubos verdes, plantas companheiras, 

entre outras espécies, foi adotado o Sistema Agroflorestal (SAF) como sistema prioritário de 

produção, não sendo esquecido que as plantas arbóreas remanescentes, em especial os frutos 

do Cerrado e plantas medicinais não foram suprimidas das faixas produtivas, mas 

simplesmente manejadas/podadas com o objetivo de se abrir luminosidade dentro das faixas. 

Vale salientar que a manutenção de espécies vegetais nativa dentro do SAF é prioridade. 

As espécies que estão sendo cultivadas e produzidas no LEAFup estão sendo 

socializadas com estudantes, professores e funcionários em forma de “cestas” de produtos 

orgânicos e agroecológicos, entre elas algumas hortaliças como o alface (americana, lisa, 
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crespa e rocha), rúcula, almeirão (comum e “pão-de-açúcar”), brócolis, couve manteiga, 

cebolinha, salsinha, manjericão, tomate, mostarda, rabanete, além de mandioca, mamão, 

banana, amora, acerola, pitanga, manga e laranja, que estão em fase de crescimento e 

desenvolvimento (Figura 9). 

 

Figura 9 – Canteiros de SAFs no Modulo 2 e 3 (faixas produtivas) – Março de 2015. 

 

Em cada parcela produtiva, que compreende canteiros lineares espaçados de 5 metros 

um do outro, são intercaladas culturas solteiras (Figura 9) e, também parcelas que possuem 

consórcios entre gramíneas e leguminosas para rotação de culturas, enriquecimento e 

recuperação dos solos de cultivo (Figura 10). 

Por fim, busca-se construir integradamente e sistematicamente um espaço de ensino, 

pesquisa e troca de saberes sobre práticas sustentáveis de produção de alimentos com base 

agroecológica, disponibilizando também, um local onde as comunidades poderão obter acesso 

à informações e conhecimentos por meio de encontros, seminários, congressos, dias de 

campo, aulas práticas e eventos diversos. 
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Figura 10 – Consórcios, canteiros de SAFs e culturas solteiras (faixas produtivas). 

 

 

Figura 11 – Consórcio arroz (tipo Agulhinha de sequeiro) com feijão (Carioca comum Cateto) no Modulo 1 

(faixa produtiva) – Dezembro de 2014. 

 

Abaixo, na Figura 12, segue foto recente do projeto. 
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Figura 12 – Vista parcial do Módulo 2 com diversas culturas em desenvolvimento – Maio de 2015. 

 

No segundo módulo, por outro lado, houve a cobertura conforme Figura 13 abaixo, 

com serrapilheira e identificou-se baixa incidência de plantas espontâneas. 

 

Figura 13 – Distribuição de serrapilheira nas entrelinhas de milho (Eldorado) – Março de 2015. 

 

Estão sendo introduzidas no espaço, além de um viveiro de mudas de diversas 

espécies, algumas leiras de vermicompostagem (compostagem em forma de minhocário), 
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construção de cercas vivas, além de práticas como, melhoramento de sementes, propagação 

por meio de mudas, estaquia, enxertia, alporquia, entre outros. Na parte da pecuária pode-se 

pensar em avicultura, meliponicultura (criação de abelhas indígenas sem ferrão), 

ovinocaprinocultura, cunicultura, etc. 

 

Figura 14 - Acesso central ao LEAFup - Fevereiro de 2015. 

 

4.7. Uso da água pluvial na irrigação 

A área conta com sistema de irrigação próprio por aspersão/microaspersão e 

mangueira micro perfurada, sendo que a coleta de água de chuva faz parte do projeto de 

aproveitamento de águas pluviais no Campus. Segue abaixo (Figura 15) imagem do sistema 

funcionando. 

A aquisição dos insumos no início das atividades do projeto foi feita da seguinte 

forma, o pó de rocha, o esterco e parte das mudas foram cedidas por terceiros, sementes 

vindas de terceiros e outras do banco de sementes do NEPEAS. A mão-de-obra utilizada para 

realizar as atividades foi do professor responsável pelo projeto LEAFup, graduandos 

(estagiários ou não) do NEPEAS e voluntários. Os dias destinados às práticas de manejo são 

variáveis dependendo da disponibilidade de cada envolvido no projeto. 
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Figura 15 – Canteiro de SAF com sistema de irrigação por microaspersão (tripa). 

Dentre algumas das metas está o estabelecimento de um vínculo entre universitários, 

campo e ambiente externo a fim de proporcionar melhorias e ganhos à todas as pessoas 

envolvidas neste processo de construção do conhecimento. 

5. MÉTODO DE PESQUISA 

As avaliações foram feitas a partir de resultados de pesquisa exploratória, documental 

e qualitativa. Esse estudo é classificado como pesquisa descritiva. Gil (2008) afirma que o 

principal objetivo da pesquisa descritiva é descrever características de determinado fenômeno 

ou de uma população, ou ainda, estabelecer relações entre variáveis. 

Primeiro, foram feitas avaliações e pré-definições a respeito de como seria planejada a 

área. Na sequência, quais espécies seriam introduzidas no sistema, quais seriam os consórcios 

utilizados, qual finalidade do projeto e quem iria planejar, desenvolver, executar e revisar as 

experiências de base agroecológica. 

No LEAFup, pretende-se estudar o comportamento das espécies ou cultivares quanto à 

adaptabilidade sob pouca ou baixa luminosidade, especialmente quando cultivadas em SAFs 

ou sob o efeito de faixas de vegetação adjacente. Para tanto, serão necessários diversos testes, 

incluindo o uso intercalar de plantas companheiras e/ou repelentes, efeitos alelopáticos, 

efeitos e respostas à adubação, ao uso da água de irrigação e à diferentes tipos e formas de 
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manejo do solo. Além disso, espera-se poder conhecer de maneira mais integrada os 

diferentes espaçamentos e interações entre plantas. 

Dentre as diversas metodologias possíveis de serem utilizadas, para essa condição 

(cultivo com faixas de vegetação nativa ou em SAF) em específico, pretende-se compreender 

o manejo desses sistemas de produção de maneira complexa e integrada. Na verdade, o que se 

tem em mente é a replicação das experiências exitosas de muitos agricultores do DF e 

Entorno. As pesquisas apontam que para cada condição existe um novo caso. Aqui, a 

eficiência dos resultados pode favorecer o aprendizado sobre os sistemas de produção de 

alimentos de base agroecológica praticados por uma maioria. 

Portanto, para o presente ano, novas ideias e planos deverão surgir. Os estudantes que 

participam da práxis pedagógica e da pesquisa tem apresentado bom entusiasmo com os 

resultados desta metodologia. Vale salientar que o LEAFup está apenas começando, mas 

nasce como um espaço pedagógico de ensino diferenciado. 

Novas pesquisas serão geradas de acordo com a disponibilidade de colaboradores e 

integrantes do NEPEAS. Sendo assim, necessita-se de fomento e iniciativas inovadoras a fim 

de unir esforços para desenvolver a Agroecologia. 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O projeto LEAFup é de extrema importância para o espaço institucional, pois poderá 

fornecer elementos importantes para o aprendizado prático dos estudantes da FUP. Nesse 

quesito, é de se esperar um maior aprofundamento dessa construção do conhecimento. Até a 

pouco tempo atrás, dependíamos das vivências dos nossos agricultores experimentadores para 

aproximar os nossos estudantes da prática de fato. Hoje, estamos trazendo essas experiências 

para dentro da universidade. É nítida a resposta do aluno quando ele se depara com a 

realidade.  

Muitas das questões relacionadas ao manejo sustentável dos Agroecossistemas podem 

ser sanadas dentro das dependências do laboratório, em especial aquilo que está relacionado 

com o manejo, com a produção de alimentos mas preservando e conservando recursos de 

forma integrada. Acredita-se, nesse sentido, que a pesquisa-ação seja de fato o melhor método 

a ser utilizado até o momento. 

A pergunta que se faz é se existe a necessidade de utilização de tantos insumos 

químicos, organismos geneticamente modificados, além de tecnologias de última geração que 

precisam de alto investimento financeiro empregado? Então, chama-se a atenção aos 



24 

 

resultados encontrados acerca de mão-de-obra utilizada, combustíveis necessários à 

operacionalização dos implementos, como também, outros tipos de custos indiretos. Com a 

adoção de uma agricultura de base agroecológica, ao final haverá diversificação da produção 

orgânica ou agroecológica, obtenção de receita diferenciada, produtos de qualidade e 

valorização dos recursos, tanto solo, água, animais e colaboradores do empreendimento 

(recursos humanos). 

Além do que, são relevantes para que as pessoas possam conhecer meios de produção 

de alimentos em que há o respeito ao meio ambiente, às pessoas envolvidas, e à sociedade em 

geral. A interação que ocorre nos ecossistemas contribui para demonstrar como se dão os 

processos relacionais entre os animais e plantas que ali vivem.  

Quanto maior a complexidade de um agroecossistema, mais rico será a biodiversidade 

local, variabilidade de espécies, e neste caso, melhor serão os resultados, levando em 

consideração aspectos ambientais, sociais e econômicos. Para reforçar os conceitos 

trabalhados neste relatório,  

 

“É de fundamental importância o trabalho de pesquisa, desenvolvimento, 

inovação, validação e disseminação de referências tecnológicas e de 

conhecimentos para o desenho e o manejo de agroecossistemas sustentáveis, com 

fundamento nos princípios da Agroecologia.” (Medeiros, 2011)  

 

Uma das aplicações do trabalho, são aulas de algumas disciplinas, como por exemplo, 

Agroecologia, Sistemas de Produção de Matérias Primas Vegetais e Extensão Rural, todas 

ofertadas aos discentes do curso de Gestão do Agronegócio. Nas ocasiões, foram realizadas 

algumas visitas, mutirões e aulas presenciais na área, apresentando o projeto e relacionando 

conceitos aprendidos em sala de aula.  

Os trabalhos desenvolvidos foram, apresentação dos consórcios estabelecidos no SAF, 

culturas de ciclo curto e longo, performance de culturas sombreadas e expostas diretamente ao 

sol, identificação de insetos-praga e predadores naturais, aulas expositivas de sementes das 

mais variadas espécies, remineralização e vida microbiana do solo, entre outros.  

Algumas experiências realizadas apresentaram resultados positivos e outros negativos, 

sempre salientando o porque da ação e qual a melhor maneira para efetuar, por exemplo, 

culturas plantadas com e sem adubo apresenta desenvolvimento de até 3 vezes superior no 

sistema adubado, conforme mostra o gráfico abaixo. 
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Figura 16 – Altura de planta de duas culturas de perenes (mandioca e mamão) em fase de crescimento (aos 4 

meses), no canteiro de SAF em faixa produtiva (Modulo 2), com e sem esterco bovino. 

 

Também são desenvolvidas conversas informais apresentando o local (visitação), 

fornecimento de alguns produtos como hortaliças e frutas às pessoas ligadas à universidade, 

como professores, representações, segurança, discentes e os envolvidos no projeto.  

Pela atuação dos responsáveis pelo projeto, interesse da universidade em contribuir 

com as pesquisas, e reconhecimento, prova-se que os objetivos estão sendo alcançados. As 

tecnologias e experiências trabalhadas estão sendo disseminadas, e nota-se grande admiração 

por parte de todos que conhecem ou interessam em conhecer as pesquisas e aspectos 

relacionados à agroecologia. 

O projeto também abre margem à criação de eventos relacionados à produção 

agroecológica de alimentos, dias de campo com ênfase na valorização do bioma cerrado, 

produção de uma cartilha ilustrativa, e mutirões de trabalho para que as pessoas possam ter 

acesso à parte técnica e prática das experiências desenvolvidas. 

O espaço do laboratório tem ofertado experiências exitosas no campo da 

Agroecologia, como o ensino pedagógico e a prática com estudantes de várias disciplinas da 

Faculdade. A implantação do laboratório ainda não foi completamente concluída mas 

demonstrou grande potencial para as práticas de ensino, pesquisa e trocas de saberes em 

ambiente institucional, essenciais à gestão do conhecimento e desenvolvimento de novas 

tecnologias sociais. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Finalmente, espera-se que o projeto possa ser aproveitado pelos discentes e docentes 

da FUP para que há de surgir várias ideias de pesquisas que complementem as já existentes e 

também as inéditas. Garantir a produção acadêmica de materiais de estudo onde enriqueça o 

conteúdo sobre agroecologia e temas afins, pois a instituição possui muito potencial. 

O presente trabalho visa fortalecer a base científica de produção de materiais 

salientando a importância da agroecologia nos processos de aprendizagem, visto que, o país 

necessita caminhar rumo a formas diferenciadas e de valor agregrado de produção de 

alimentos.  

Busca-se a soberania e segurança alimentar, detenção de técnicas especializadas de 

gestão de unidades familiares de produção agropecuária, auxiliando a comunidade acadêmica 

e rural a respeito de como produzir sem destruir, desmatar e acabar com as diversas biotas 

presentes nos agroecossistemas. 

As pessoas que estão participando do projeto estão ligadas à produção acadêmico-

científica, apoiando e desenvolvendo a Agroecologia, e pretendem dar continuidade ao 

projeto LEAFup. Ao final deste trabalho de conclusão de curso, espera-se poder disseminar os 

conhecimentos desenvolvidos ao longo da vida acadêmica e níveis subsequentes à graduação. 
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