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1. Título do Grupo:
Grupo de estudos de manejo & produção de mudas de espécies agronômicas,
florestais e zootécnicas no bioma Cerrado: Uma ação de Educação e
Responsabilidade Social e Agroambiental.
2. Líder do grupo: Prof. Dr. Marcelo da Silva Marinho
3. Área predominante: Ciências Agrárias & Meio Ambiente
3.1.Descrição do Projeto:
O presente projeto de criação de Grupo de Pesquisa objetiva estabelecer
um grupo de alunos de excelência (alunos de diversos cursos da nossa Instituição
- Agronomia, Direito, Medicina Veterinária e Tecnologia em gestão Ambiental) que
desenvolvam estudos em manejo e produção de mudas de espécies agronômicas,
florestais e zootécnicas do bioma Cerrado, a partir de cultivos protegidos (estufas).
Esta equipe multidisciplinar estará envolvida em duas etapas de estudo,
sendo a primeira Etapa focada no embasamento teórico e nas atividades de
produção e manejo dessas espécies pelos alunos e pela comunidade, já que é
uma ação comunitária (desenvolvimento de hortas comunitárias); A segunda Etapa
consistirá nas ações de doação dessas mudas para as comunidades circundantes
(ação de responsabilidade social e ambiental), basicamente feita por todos os
alunos envolvidos no estudo, planejadas pelos alunos do Curso de Direito que na
ocasião irão estudar toda a Legislação normativa que envolve essas ações.
3.1.1. Primeira Etapa:
Na primeira etapa o estudo consistirá na busca de conhecimento e
embasamento teórico para caracterização, avaliação e estratégias de
acondicionamento e produção de mudas de espécies agronômicas, florestais e
zootécnicas, classificadas conforme o Quadro 1.
Quadro 1. Classificação das espécies produzidas durante o estudo

Espécies Agronômicas

Espécies Zootécnicas

Espécies Florestais

São
espécies
de
interesse
agronômico
(agricultura), cultivadas e
utilizadas para consumo
e
benefício
humano
(alimentício
e
paisagístico).

São
espécies
de
interesse zootécnico e
veterinário
utilizadas
comumente
como
plantas forrageiras para
alimentação animal.

São espécies de interesse
florestal, utilizadas em
ações de florestamento e
reflorestamento de áreas
degradas, bem como em
projetos de educação
socioambiental.

Como por exemplo, as
Como por exemplo, as pastagens e variedades Como por exemplo, os
plantas
hortaliças, de capins (corte e arbustos,
herbáceasfrutíferas e grãos.
pastagens).
arbustivas,
lenhosas,
enfim, árvores e espécies
silvícolas.

Alunos dos Cursos de Agronomia, Medicina Veterinária e Tecnologia em
Gestão Ambiental ficarão responsáveis, nesta primeira etapa, pelo levantamento
bibliográfico e embasamento teórico respectivamente das espécies agronômicas,
zootécnicas e florestais, pois essas atividades de caracterização e manejo fazem
parte das atribuições e habilidades profissionais desses cursos. Além de juntos
envolverem-se nas ações fitotécnicas de produção e manejo de mudas. Já os
alunos do Curso de Direito ficarão responsáveis pelo levantamento de legislação
aplicada ao uso social dessas espécies e ações comunitárias, já servindo como
base de preparação para a etapa posterior.
A ação desses alunos será fundamental para o cunho social do presente
estudo, bem como da aproximação do estudo com a comunidade circundante. O
levantamento teórico inicial seguirá como base alguns instrumentos, como por
exemplo:
• Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal)
• MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento);
• Legislação para doação de mudas à comunidade;
• APP - Áreas de preservação Permanente
• APA - Área de Proteção Ambiental
• PRAD - Programa de Recuperação de Área Degradada
• Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais)
• Lei 9.985/2000 (Sistema Nacional de Unidades de Conservação)
Nessa primeira etapa, todos os alunos envolvidos no estudo terão suas
funções pré-definidas e orientadas pelos professores constituintes do Grupo, por
isso temos no Grupo, professores atuantes nos quatro cursos participantes, e o
Líder do Grupo atuando profissionalmente nos quatro cursos.
3.1.1. Segunda Etapa:
A segunda etapa consiste em sistematizar os conhecimentos adquiridos de
forma a traçar estratégias viáveis que facilitem a produção e manejo de espécies
agronômicas, florestais e zootécnicas em cultivos protegidos (estufas), conforme
as Figuras 1 e 2 abaixo:

Figura 1. Estufas montadas na Unidade de Águas Claras das Faculdades Integradas IcespPromove de Brasília para implantação dos experimentos do Grupo de estudos de manejo &
produção de mudas de espécies agronômicas, florestais e zootécnicas no bioma Cerrado: Uma
ação de Educação e Responsabilidade Social e Agroambiental.

Figura 2. Vista interna das estufas, e sementeiras do Grupo de estudos de manejo & produção
de mudas de espécies agronômicas, florestais e zootécnicas no bioma Cerrado: Uma ação de
Educação e Responsabilidade Social e Agroambiental. Alguns alunos realizando o preparo de
sementeiras para o plantio de sementes agronômicas.

Figura 3. Envolvimento de alunos nas atividades de produção e manejo de mudas nas
estufas, e sementeiras do Grupo de estudos de manejo & produção de mudas de espécies
agronômicas, florestais e zootécnicas no bioma Cerrado: Uma ação de Educação e
Responsabilidade Social e Agroambiental. Alguns alunos realizando o preparo de sementeiras
para o plantio de sementes agronômicas.

Outro aspecto importante que irá permear as ações do Grupo de Estudos é
a aproximação da Instituição com a comunidade circundante, pois as mudas
produzidas serão doadas para o publico externo através de campanhas e ações
sociais e/ou para Órgãos públicos que atuem com projetos de educação e gestão
ambiental (Sectam, Ibram, Ibama etc.) além do desenvolvimento de uma horta
comunitária e de uma Feira Institucional dos produtos produzidos a partir do Grupo
de estudos (que futuramente, após a implantação do Grupo poderá ter cunho
ecológico).

As ações/campanhas sociais no âmbito das comunidades locais possuem
importância fundamental de modo a conscientizar e educar os moradores e
produtores sobre a importância de tais espécies como parte constituinte do nosso
ecossistema, bem como o aprendizado de medidas simples que possam contribuir
com o bem-estar social e ambiental. É uma questão de responsabilidade social e
agroambiental, sobretudo nos dias atuais em que vivenciamos a problemática da
escassez de recursos naturais.
O grande desafio do Século XXI é o desenvolvimento do aprendizado da
sociedade globalizada em se relacionar com esses recursos naturais (renováveis
e/ou não-renováveis) e buscar a sustentabilidade em nossas atividades a partir
não apenas do desenvolvimento sustentável, mas também de um desenvolvimento
transformacional (MARINHO 2005).
Considerando os aspectos metodológicos necessários para o andamento
das atividades do grupo, projeta-se o envolvimento pleno de alunos dos cursos de
Agronomia, Direito, Tecnologia em Gestão Ambiental e Medicina Veterinária
permitindo ampliar o leque de ações a serem trabalhadas, não apenas tratando-se
do manejo e da produção de espécies agronômicas, florestais e zootécnicas, mas
também os aspectos legais que circundam essa atividade cada dia com maior
relevância para a sociedade. Todos os quatro Cursos apresentam em sua Matriz
Curricular disciplinas na área social e ambiental e essa relação dos cursos com a
área deve ser trabalhada na formação dos alunos (Figura 4).

Desenvolvimento
Sustentável
Social/Ambiental/Econômico/
Cultural/Político e
Tecnológico

Em um momento inicial estes alunos, em conjunto com os professores,
construirão o conhecimento a respeito do tema por meio de reuniões periódicas
com palestras e discussão de artigos.
Com os dados obtidos no grupo de pesquisa espera-se dar prosseguimento
a estudos mais aplicados, incluindo alunos de iniciação científica orientação de
trabalhos de TCC e publicação de trabalhos em congressos e revistas
especializadas a fim de divulgar a informação científica obtida e tornar a Instituição
um pólo local de informação e desenvolvimento técnico científico dentro do tema.

3.2. QUADRO DE CRITÉRIOS AVALIATIVOS:
Critérios de análise
Titulação do proponente do projeto (especialista = 1 ponto, mestre = 2
pontos, doutor, pós doutor e livre docente =3 pontos).
Experiência em orientação de trabalhos de conclusão de curso
(graduação = 1 ponto, especialização = 2 pontos, mestrado e doutorado
= 3 pontos).
Envolvimento do Projeto (alunos de apenas um curso = 1 ponto, alunos
de mais de um curso = 2 pontos).
Observação: se envolve a comunidade = mais 1 ponto.
Publicações do grupo de professores proponentes do projeto (uma
publicação nacional = 0.5 ponto; uma publicação Qualis B = 1 ponto;
uma publicação Qualis A = 2 pontos; mais de 3 publicações entre os
Qualis A e B = 3 pontos).
Mérito técnico-científico, originalidade, definição dos objetivos e a sua
adesão aos termos deste edital.
Adequação do método a ser utilizado no projeto ao(s) objetivo(s)
proposto(s).
Aplicabilidade e relevância para o desenvolvimento científico,
tecnológico, econômico, ambiental e social aplicada às diferentes áreas
do conhecimento.
O potencial multiplicador do projeto para a geração de conhecimento e
produtos tecnológicos.
Infraestrutura disponível na instituição para a realização das atividades
de pesquisa relativas ao desenvolvimento dos projetos propostos.
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4. PESQUISADORES
Nome do Pesquisador
Francisco José Rivera Pinedo
Luciana Morais de Freitas
Marcelo Silva Marinho (Proponente)
Patricia Pereira Gomes
Paulo de Tarso de Oliveira Ferreira
Rozeneide Magalhães Alves
Stefano Salvo Aires
Thiago Vinicius Pereira Leite

Titulação
Doutorado
Doutorado
Doutorado
Doutorado
Doutorado
Doutorado
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CPF
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669.568.461-87

Data de
Nascimento
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03/07/1981
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5. DISCENTES

Nome do Discente
Brunna Letícia Andrade Silva*
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151.532.151-72
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18/06/1994
27/11/1995
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Francisco Moreira de Arruda Junior****
Gilmar Poncio de Oliveira*
Ivanise Araújo Silva***
Luciana Vieira do Espírito Santo****
Luiz Felipe Perna Rodrigues**
Mariana Fernandes de Amorim**
Thayse Nascimento de Lima**
Thiago Silva ***
Thiago Vales Cordeiro*
Walmir Barbosa Ribeiro*

033.289.341-38
899.901.709-59
444.572.353-34
009.166.571-08
989.003.581-20
019.027.211-28
000.435.811-29
046.821.641-39
097.675.456-89
900.413.801-34

22/12/1989
15/07/1974
04/05/1978
11/09/1985
15/10/1984
14/03/1986
13/05/1987
02/09/1992
11/06/1990
12/01/1979

* Agronomia (7) / **Direito (4) / ***Gestão Ambiental (4)/**** Veterinária (2)

6. LINHAS DE PESQUISA
•

Gestão e Educação Ambiental

•

Produção Vegetal

•

Legislação e Política Ambiental

6.1. Títulos das linhas de pesquisa propostas;
•

Gestão e Educação Ambiental: Conscientização ambiental por parte da
sociedade e a relação do ser humano com os recursos naturais na temática
ambiental de dependência antrópica para com a preservação, conservação
e uso sustentável dos recursos naturais, sejam eles renováveis ou não.
Estabelecendo, documentando, implementando, mantendo e melhorando
os sistemas de gestão ambiental na produção, manejo e distribuição de
mudas junto a comunidade em conformidade com os requisitos legais desta
ação, bem como as estratégias de como esses requisitos serão atendidos.

•

Produção Vegetal: Produção e manejo de espécies agronômicas,
florestais e zootécnicas de interesse socioeconômico quando cultivadas em
ambientes controlados.

•

Legislação e Política Ambiental: Conjunto de princípios e normas
jurídicas (legislação) voltadas à proteção da qualidade do meio ambiente, e
seu uso a partir da distribuição de mudas agronômicas, florestais e
zootécnicas em campanhas e ações ambientais.

6.2. Área de aplicação
Agronomia, agricultura familiar, ecologia, nutrição animal, forragicultura,
conservação do meio ambiente, legislação/política ambiental, desenvolvimento
sustentável e sistemas de gestão ambiental. Produção e manejo em ambientes
protegidos de espécies de interesse zootécnico que podem ser utilizadas como
forrageiras na nutrição animal.

6.3. Objetivos das linhas de pesquisa:
Gestão e Educação Ambiental:

•

Identificar as principais relações e interações ecológicas entre as espécies
e o ambiente protegido;

•

Estabelecer padrões de manejo de espécies de interesse agronômico,
florestal e zootécnico em ambientes protegidos;

•

Acessar desequilíbrios ecológicos causados;

•

Traçar histórico e importância destas espécies.

•

Estabelecer grupos de espécie de acordo com sua biologia e forma de
produção

•

Manejo integrado de espécies estudadas em ambientes protegidos.

•

Desenvolvimento de técnicas de manejo e produção de mudas em
ambientes protegidos.

•

Identificar e disseminar os danos ambientais causados nas sociedades
circundantes pela falta de cobertura vegetal no Distrito Federal;

•

Elaborar estratégias de disseminação de conhecimento socioambiental
aplicado as comunidades circundantes através de palestras e ações
sociais; realizando ações de conscientização social;

•

Elaboração de material didático (manuais e cartilhas) explicando a relação
da temática socioambiental no cotidiano das comunidades.

•

Envolvimento da comunidade em
desenvolvimento de horta comunitária.

•

Estabelecer metas de ação comunitária no manejo de espécies por meio de
atitudes cotidianas.

•

Realizar valoração econômica dos danos identificados no Distrito Federal
ocasionados pela ausência de cobertura vegetal e massas vegetativas.

•

Analisar os custos e benefícios das estratégias de manejo das espécies
praga para auxiliar na tomada de decisão de políticas públicas.

•

Estabelecer parâmetros de risco para as espécies em questão baseando-se
em suas características biológicas

•

Acessar junto a comunidade de produtores locais a percepção do problema

ações

educativas

através

do

Produção Vegetal:

•

Identificação de espéciesagronômicas, florestais e zootécnicas de
importância econômica que podem ser utilizadas em projetos sociais no
Distrito Federal.

•

Análise comparativa do desenvolvimento de espécies agronômicas,
florestais e zootécnicas quando submetidas a ambientes controlados.

•

Elaboração de um Ranking de espécies agronômicas, florestais e
zootécnicas no bioma Cerrado para uso na área de alimentação e nutrição
humana em comunidades carentes.

Legislação e Política Ambiental:

•

Análise dos principais Instrumentos jurídicos que envolvem as atividades de
produção, manejo e distribuição de mudas de espécies agronômicas,
florestais e zootécnicas no Distrito Federal.

•

Análise da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal)

•

Análise da Legislação e Políticas públicas do MAPA (Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento);

•

Análise e aplicação da Legislação para doação de mudas à comunidade;

•

Estudo e abordagem das APP’s - Áreas de preservação Permanente

•

Estudo e abordagem das APA’s - Área de Proteção Ambiental

•
•

Requisitos Legais para os PRAD’s - Programa de Recuperação de Área
Degradada
Análise da Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais)

•

Análise da Lei 9.985/2000 (Sistema Nacional de Unidades de Conservação)

6.4. Palavras- chave

•

Gestão e Educação Ambiental: Recursos Naturais; SGA; Conscientização
Ambiental.

•

Produção Vegetal: Fitotecnia; Plasticultura; Produção de mudas.

•

Legislação e Política Ambiental: Código Florestal; Ação Social; SNUC.

Projeto - Grupo de estudos de manejo & produção de mudas de espécies
agronômicas, florestais e zootécnicas no bioma Cerrado: Uma ação de Educação
e Responsabilidade Social e Agroambiental.
1. Introdução
A formação de Grupos de Estudo ou de pesquisa fomentam o
conhecimento e oportunizam a produção científica nas Instituições de Ensino.
Outra contribuição se deve à possibilidade do diálogo interdisciplinar
proporcionado pela diversidade de profissionais envolvidos, bem como de alunos
de diferentes áreas com vivências ambientais oriundas da sua atuação e
percepção social. O Grupo de Estudos de manejo & produção de mudas de
espécies agronômicas, florestais e zootécnicas no bioma Cerrado: Uma ação de
Educação e Responsabilidade Social e Agroambiental agrega esses fatores ao se
propor à construir o conhecimento acerca de um tema de relevante interesse social
e intrínseco à formação dos estudantes dos cursos de Agronomia, Direito, Gestão
Ambiental e Medicina Veterinária.
O sucesso de uma produção agronômica, florestal e/ou zootécnica começa
pela obtenção de mudas com boa qualidade pois aquelas mal formadas darão
origem a plantas com produção abaixo do seu potencial genético FAO (2002).
Grande parte das áreas cultivadas no Brasil é suprida por mudas fornecidas
por viveiristas profissionais, sendo preparadas com substratos comerciais em
bandejas de poliestireno ou isopor expandido. O uso de bandejas economiza
substrato e espaço dentro de ambientes protegidos, como estufas e casas-devegetação, fornecendo mudas de boa qualidade com alto índice de pegamento
após o transplantio, além de necessitar de menos tratamento fitossanitário
(EMBRAPA, 2008).
A uniformidade das mudas e a economia de água é maior e observa-se
também que quando se produz mudas em ambientes protegidos ocorre menos
danos as raízes no momento do transplantio. Mudas agronômicas, florestais e
zootécnicas podem ser perfeitamente produzidas em ambientes protegidos (FAO
2001). No Brasil, as perdas em culturas agrícolas causadas pela má formação de
mudas gira em torno de 20 a 30% da produção anual (PALHA et al. 1999). Na
área zootécnica o comprometimento de rebanhos inteiros e a contaminação da
carne e do leite são alguns exemplos de conseqüências decorrentes da existência
de pragas na localidade e má-alimentação e nutrição animal (FAO, 2001).
Para espécies vegetais (agronômicas, florestais e zootécnicas) a
perturbação da área, remoção de espécies nativas, alteração do solo, irrigação e
ocorrência de solos férteis para o plantio proporciona o ambiente ideal para sua
ocorrência e expansão. A facilitação e criação de condições ideais para estes
organismos são consequência da atividade agropecuária em franco crescimento e
sem levar em consideração o ambiente e as condições sanitárias e sociais locais
(FAO, 2001).
Segundo Marinho (2005), realizar um estudo de produção e manejo de
espécies agronômicas, florestais e zootécnicas em ambientes protegidos no
Distrito Federal permite identificar meios para a redução de tais consequências no
segmento, apresentando estratégias eficientes para a tomada de decisão.
As Ciências Ambientais, os Sistemas de Gestão Ambiental e as
Legislações ambientais aplicáveis a responsabilidade social e ambiental oferecem
metodologias que permitem avaliar economicamente, socialmente e
ambientalmente o impacto dos danos que se apresentam na sociedade. Esses

valores podem ser mensurados por meio de análises da atual situação de
comunidades que apresentam déficit de cobertura vegetal nos seus arredores.
Nesse contexto vivencia-se falta de recursos naturais renováveis e não renováveis
(MARINHO, 2005).
Estas metodologias servem de proxie para a avaliação dos benefícios
gerados pelas estratégias de produção, manejo e distribuição (gestão do uso) de
espécies agronômicas, florestais e zootécnicas evidenciando a sua eficiência
social, ambiental e econômica nas comunidades (JONHS & SKORUPA 1987).
Sabe-se que a conscientização social e o esclarecimento da importância da
relação antrópica com o meio ambiente podem se tornar fundamentais para o bem
estar social nos próximos anos, afinal, hoje a escassez de recursos naturais já é
vista como um grande problema socioambiental em escala global. Estudos que
visem levantar dados que possam ser usados neste sentido são essenciais
(MARINHO, 2005).
2. Objetivos
2.1. Objetivo Geral:
Promover a construção do conhecimento acerca do manejo & produção de mudas
de espécies agronômicas, florestais e zootécnicas no bioma Cerrado, gerenciando
seu uso através de ações de Educação e Responsabilidade Social e
Agroambiental. Estimulando a pesquisa e a iniciação científica nos alunos dos
cursos de Agronomia, Direito, Gestão Ambiental e Medicina Veterinária como
forma de aplicação da teoria sobre as atividades sociais/ambientais.
2.1. Objetivos específicos:
•

Identificar as contribuições do estudo para a tomada de decisão dos órgãos
públicos estabelecendo diretrizes para produção e manejo de espécies
agronômicas, florestais e zootécnicas.

•

Estimular a participação em atividades de pesquisa e iniciação científica
nos cursos de Agronomia, Direito, Gestão Ambiental e Medicina Veterinária.

•

Ampliar a publicação científica nos cursos de Agronomia e Medicina
Veterinária e a consequente participação em eventos científicos ampliando
a experiência e o conhecimento dos profissionais formados pelas
Faculdades Icesp/Promove de Brasília.

•

Análise dos principais Instrumentos jurídicos que envolvem as atividades de
produção, manejo e distribuição de mudas de espécies agronômicas,
florestais e zootécnicas no Distrito Federal.

•

Identificar as principais relações e interações ecológicas entre as espécies
estudadas e o ambiente protegido, estabelecendo padrões de manejo de
espécies de interesse agronômico, florestal e zootécnico em ambientes
protegidos;

•

Elaboração de um Ranking de espécies agronômicas, florestais e
zootécnicas no bioma Cerrado para uso na área de alimentação e nutrição
animal e humana em comunidades carentes.

•

Estabelecer metas de ação comunitária no manejo de espécies por meio de
atitudes cotidianas. Elaboração de material didático (manuais e cartilhas)
explicando a relação da temática socioambiental no cotidiano das
comunidades e Envolvimento da comunidade em ações educativas através
do desenvolvimento de horta comunitária.

3. Justificativa
Instituir um Grupo de Estudos sobre manejo & produção de mudas de
espécies agronômicas, florestais e zootécnicas no bioma Cerrado, gerenciando
seu uso através de ações de Educação e Responsabilidade Social e
Agroambiental significará às Ciências Agrárias, ambientais e jurídicas das
Faculdades ICESP/Promove de Brasília, fazer pesquisa aplicada à realidade social
em que está inserida. Este significado fica evidente ao se analisar as contribuições
que o Grupo de estudos em manejo & produção de mudas de espécies
agronômicas, florestais e zootécnicas no bioma Cerrado: Uma ação de Educação
e Responsabilidade Social e Agroambiental poderá gerar:
- Quanto a Infra-Estrutura disponível na IES: Para a condução dos estudos
propostos, a Instituição oferece toda Infra-Estrutura física possível. Temos o NPJ
(Núcleo de Práticas Jurídicas) onde os alunos do curso de Direito irão trabalhar no
conjunto de normas jurídicas relacionados à área agroambiental e até mesmo
atender a comunidade envolvida no projeto. Temos também duas estufas
estruturadas para a produção e manejo de mudas agronômicas, florestais e
zootécnicas. Ou seja, temos toda infra-estrutura de instalações físicas já
disponíveis na nossa Instituição.
- Quanto às contribuições à pesquisa, realizando uma análise interna à
Instituição de Ensino (IES), percebe-se que surge a necessidade de integrar os
cursos de Agronomia, Direito, Gestão Ambiental e Medicina Veterinária em
atividades de pesquisa, uma vez que, são cursos que têm crescido em número de
alunos e em infraestrutura (sobretudo os cursos de agronomia e veterinária,
garantindo à instituição reconhecimento na área das Ciências Agrárias). Percebese nas atividades práticas (na IES ou em saídas à campo) realizadas nas
disciplinas desses cursos, grande interesse dos alunos acerca das atividades de
pesquisa o que motiva a criação deste projeto pela possibilidade de fácil adesão
dos alunos às atividades. Extrapolando as contribuições à pesquisa para além da
instituição, identifica-se a importância do grupo no envolvimento dos cursos no
intercâmbio com outros grupos e pesquisadores das Ciências Agrárias, ambientais
e jurídicas por meio de eventos científicos que tornam público o conhecimento
gerado com o apoio do Núcleo de Pesquisa estruturado em nossa instituição.
- Quanto às contribuições à sociedade: evidenciam-se macro-contribuições
atreladas à possibilidade do aumento da produção científica de qualidade e a
formação de redes de pesquisa sobre a temática com pesquisadores, grupos e
instituições de outras regiões por meio da participação em eventos científicos. Há
ainda as micro-contribuições (não quanto à relevância, mas quanto à abrangência
no território) que consistem na geração de informações científicas ao segmento
agropecuário e ambiental do Distrito Federal que, apesar de ser economicamente
ativo, necessita ser adotado como estudo de caso para ter suas peculiaridades
evidenciadas pelas estratégias de conservação do ambiente X produção de
alimentos.

4. Referencial teórico
4.1. Ações de responsabilidade social e Agroambiental
As transformações impostas ao meio ambiente pela ocupação humana
implicaram no fato de que as cidades e suas respectivas vias de acesso
assumissem um cenário antagônico ao meio natural, induzindo desequilíbrios
sociais e ecológicos, o que foi particularmente notório a partir da revolução
industrial (PERES, 1990).
Segundo Palha et al. (1999), na complexa equação “desenvolvimento
versus conservação ambiental”, a necessidade de rodovias para fluxo de pessoas
e produtos esbarra nas implicações à paisagem e ao equilíbrio ecológico, sem falar
nos impactos para as populações tradicionais que vivem nessas áreas. Ainda
segundo os autores, atualmente a legislação ambiental está se adequando a
considerar os impactos das obras de infra-estrutura necessárias à expansão da
economia dos centros urbanos ou daquelas relacionadas à exploração de recursos
naturais, especialmente de grandes e médios portes. Para Bodmer & Penn Jr.
(1997), a conservação das florestas tropicais é um dos maiores desafios da
humanidade, devido ao delicado equilíbrio que precisa ser estabelecido entre um
ecossistema complexo e frágil, de grande diversidade de espécies e altos índices
de endemismo, e uma população rural pobre, que necessita de um futuro
ecologicamente sustentável e economicamente satisfatório.
A busca de alternativas de valorização econômica do meio rural, que
limitem o desmatamento, levou a que se desse um interesse especial ao
extrativismo. Há pelo menos uma década, essa atividade é objeto de diversas
pesquisas, tanto sobre sua viabilidade ecológica como sobre sua inserção
socioeconômica (Bahri, 2000).
A ação antrópica, caracterizada especialmente pela caça, exploração
madeireira e o desmatamento, exerce efeitos variados sobre as densidades das
espécies animais. A caça acarreta diminuição das densidades das espécies de
maior porte, que são mais visadas. Se a pressão de caça for muito intensa, os
animais com baixas densidades e baixas taxas reprodutivas poderão desaparecer,
conforme observado por Peres (1990) em primatas no oeste da Amazônia. Já a
exploração madeireira, por alterar substancialmente a estrutura da floresta,
provoca o aumento das espécies que se adaptam a ambientes perturbados.
Praticamente todas as grandes cidades sofrem com problemas sociais
relacionados a má gestão do meio ambiente. Hoje mesmo podemos sentir os
impactos sociais decorrentes da falta de gestão de nossos mananciais hídricos,
que acarreta na falta de água em quantidade e qualidade, tranzendo como
consequências ações de racionamento de água e mudanças de habitat.
O resgate do relacionamento entre a comunidade e o meio ambiente tornase essencial nos dias atuais. É imprescindível que as comunidades urbanas
entendam que são dependentes dos recursos naturais, que podem ser renováveis
e/ou não (MARINHO, 2005).
4.2. Produção e Manejo de espécies agronômicas, florestais e zootécnicas
em ambientes protegidos
O cultivo de espécies agronômicas, florestais e zootécnicas representa uma
parcela expressiva na atividade agrária nacional. Um exemplo é a produção anual
brasileira de hortaliças (espécie agronômica) que chega a mais de 14 milhões de
toneladas, movimentando no mercado acima de 5 bilhões de reais.

Geralmente, o cultivo de espécies agronômicas, é conduzido próximo aos
grandes centros consumidores, em pequenas áreas no entorno de grandes
cidades, oferecendo oportunidade de emprego, por ser uma atividade que
demanda muita mão-de-obra. Essas espécies possuem um alto valor nutritivo,
principalmente pelo conteúdo de sais minerais e vitaminas, portanto, recomendado
o seu consumo no cardápio como forma de suprir as necessidades diárias desses
elementos. Além disso, o consumo de vegetais facilita a digestão dos alimentos
(FANG et al. 1999).
O sucesso do cultivo dessas espécies (não somente as espécies
agronômicas, mas as florestais e zootécnicas) depende em grande parte da
utilização de mudas de alta qualidade, o que torna o cultivo vegetal mais
competitivo, com o aumento de produtividade e diminuição dos riscos de produção
(SHANLEY et al 1998).
A produção de mudas vegetais sob cultivo protegido (estufas e/ou casas de
vegetação) tem apresentado um crescimento expressivo, em decorrência das
vantagens em relação ao sistema tradicional, geralmente conduzido em
sementeira a céu aberto, como por exemplo:
• Maior precocidade.
• Menor possibilidade de contaminação fitopatogênica
• Maior relação percentual entre sementes plantadas e mudas obtidas.
• Melhor aproveitamento da área destinada à produção de mudas.
• Maior facilidade na execução de tratos culturais como desbaste, irrigação,
adubação, tratamento fitossanitário.
• Menor estresse por ocasião do transplantio.
Além das vantagens acima citadas, o plantio através de mudas obtidas sob
cultivo protegido, em bandejas, reduz o ciclo da cultura no campo, permitindo
maior número de cultivos no mesmo local.
Vários fatores estão envolvidos na formação de uma muda em sistema
protegido, enumerando-se como principais: o substrato, o recipiente e a irrigação.
Esses devem proporcionar um bom desenvolvimento da muda durante a sua
permanência no viveiro, visando um bom desempenho da futura planta (Leskovar
& Stoffela, 1995). A maioria das espécies agronômicas e zootécnicas, por
exemplo, são, normalmente, formadas a partir de sementes, porém, algumas
espécies, como por exemplo tomate, podem ser produzidas por meio do
enraizamento de estacas axilares, assim como espécies florestais.
A atividade agrícola praticada nos moldes tradicionais está sujeita à
sazonalidade climática, fazendo com que somente alguns períodos do ano sejam
favoráveis ao desenvolvimento das plantas. As mudas de interesse agronômico,
florestal e zootécnico são produzidas normalmente, em canteiros, a céu aberto,
para posterior replantio no local definitivo. Essa prática provoca danos ao sistema
radicular das mudas, que poderão comprometer o desenvolvimento da futura
planta. Além disso, as mudas ficam expostas às intempéries e ao ataque de
pragas e doenças.
Outro sistema utilizado é o plantio direto, porém, em virtude de fatores
ambientais e da própria semente, a germinação nem sempre é satisfatória,
fazendo-se necessário um replantio com mudas para obtenção de um estande
adequado e com máximo rendimento. Isso é importante, principalmente, quando
se utilizam sementes muito caras, onde qualquer alteração ambiental, como por
exemplo, chuva em excesso, pode comprometer o plantio.
Com o advento do sistema de cultivo protegido, a produção de mudas, em

geral, vem apresentando um nível tecnológico mais elevado, resultando em
material de qualidade com riscos bastante reduzidos. Dessa forma, o produtor
pode elaborar um cronograma de produção de mudas por um período maior e,
consequentemente, obter melhor remuneração, como também maior estabilidade
dos preços das mudas durante o ano, uma vez que fatores ambientais como
temperatura, umidade, luminosidade, dentre outros, podem ser controlados,
proporcionando um microclima favorável, principalmente nos estádios iniciais de
desenvolvimento das mudas. Além disso, o controle fitossanitário pode ser
conduzido com mais eficiência, contribuindo para a produção de mudas sadias.
Os tipos mais comuns de cultivo protegido são ripados, telados e estufas.
Os ripados/telados são normalmente construídos de madeira com cobertura
com ripas, palha ou tela plástica, que têm como objetivos reduzir a luminosidade e
proporcionar temperaturas mais amenas, como também minimizar o efeito de
chuvas e ventos fortes e evitar o acesso de animais. A quantidade de luz nos
ripados/telados é controlada de acordo com a colocação da madeira, da palha ou
da tela plástica (escura), porém o controle da água das chuvas não é muito
eficiente.
Estufas são estruturas onde se pode criar e/ou manter microclimas
favoráveis ao cultivo de qualquer espécie de planta, independente das condições
ambientais existentes. Nesse tipo de estrutura, as condições ambientais podem
ser melhor controladas do que nos ripados e telados.
Existem vários tipos de estufas, que podem ser utilizadas de acordo com o
tipo de exploração ou região. Nas estufas, as condições ambientais podem ser
alteradas/mantidas
por
meio
de
vários
equipamentos
como
ventiladores/exaustores, aquecedores, nebulizadores, lâmpadas, tela escura,
outros. Esses equipamentos podem ser controlados manualmente ou por sensores
que ativam os vários equipamentos (previamente programados) responsáveis pelo
controle do ambiente. A escolha do tipo de estufa vai depender da relação
custo/benefício (Sganzerla, 1997).
Mudas de espécies Agronômicas (olerícolas e frutíferas); florestais
(espécies herbáceas-arbustivas e lenhosas) e zootécnicas (forragens e pastagens)
podem ser produzidas em ambientes protegidos, e cada vez mais ações sociais
estão aproximando a comunidade dessas ações de produção de mudas.
5. Metodologia
A metodologia deste estudo seguirá o organograma estruturado a seguir.
Considerando que o Projeto abrange três linhas de pesquisa a serem
desenvolvidas em quatro semestres (dois anos de vigência), as metas/ resultados
da pesquisa serão buscados por meio de metodologias distintas em cada
semestre.
Poderão haver adequações metodológicas a cada semestre para tornar a
pesquisa mais efetiva. Os resultados da pesquisa também poderão ir além dos
especificados, analisa-se a possibilidade de gerar, além da cartilha para a
comunidade, um manual para produtores rurais, se os resultados forem efetivos no
território.

Grupo de estudos de manejo & produção de mudas de espécies agronômicas,
florestais e zootécnicas no bioma Cerrado: Uma ação de Educação e
Responsabilidade Social e Agroambiental.

Linhas de
Pesquisa

Gestão e Educação
Ambiental

Vigência
do Projeto

1º Semestre

2º Semestre

3º Semestre

4º Semestre

Embasamento
Teórico

Produção e
Manejo das
espécies

Estratégias de ações
Agrosocioambientais

Viabilidade das
estratégias

Legislação e Política
Ambiental

Produção Vegetal

(24 meses)

Fases da
Pesquisa

Metodologia

Encontros semanais
ou quinzenais

Envolvimento da
sociedade nas ações
técnicas

Encontros semanais
ou quinzenais

Avaliação

Leitura e discussão
de artigos científicos

Visitas e Saídas de
campo

Análise comparativa
entre dados
teóricos e práticos

Análises
estatísticas

Disseminação de
resultados

Geração de banco de
dados

Aplicações às
comunidades
circundantes

Viabilidade

•

Metas e
Resultados da
Pesquisa

•
•
•

Melhoria do interesse pela pesquisa nos Cursos de Agronomia, Direito, Veterinária e
Tecnologia em Gestão Ambiental;
Produção de artigos científicos;
Participação em eventos científicos;
Contribuições para área agrícola, florestal e zootécnica para área do Bioma Cerrado.

6. Resultados esperados
Espera-se concluir um levantamento concreto sobre o manejo & produção
de mudas de espécies agronômicas, florestais e zootécnicas no bioma Cerrado a
partir de cultivos protegidos, com informações técnicas e científicas que melhorem
a produção dessas espécies no âmbito do Distrito Federal. Assim como
esperamos atuar com ações de Educação e Responsabilidade Social e
Agroambiental nas comunidades circundantes ao projeto. Ou seja, resultados nas
áreas de pesquisa e extensão.
Com o desenvolvimento do grupo de pesquisa espera-se também ampliar a
atuação dos alunos da instituição na pesquisa científica assim como sua produção
acadêmica.
No âmbito de extensão espera-se ampliar e concretizar o conhecimento
informal da comunidade local inserida no contexto agropecuário com conceitos
técnicos científicos e estratégias de manejo e controle desenvolvidas em conjunto
com os professores e alunos da instituição.
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