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Resumo 

Nas regiões semiáridas do Nordeste, a agricultura é uma das práticas mais comuns para 

subsistência, porém, essa prática vem apresentando dificuldades devido a situação hídrica 

atual, a baixa produtividade das hortaliças e do baixo retorno financeiro. Logo, no estudo 

vigente, foi idealizado um sistema de otimização do trabalho, com práticas sustentáveis e 

viáveis, reduzindo o tempo e o esforço físico do agricultor, através do uso da bomba rosário; 

aumento da produtividade de hortaliças plantadas em canteiros com garrafas PET e a 

realização de feiras para obter um lucro maior. O trabalho foi conduzido na comunidade Alto 

da Mangueira, Maracanaú, CE. Foi realizado um levantamento sobre as principais 

dificuldades que os agricultores enfrentavam, e a partir desses dados, buscamos implementar 

melhorias, além da busca por parcerias, visando a diminuição dos custos. O projeto SusAgri 

proporcionou uma melhoria na alimentação dos agricultores e seus familiares, redução do 

esforço no trabalho, aumento na renda, união da família e melhoria nas casas de materiais. 

Diante disso, o presente artigo objetiva apresentar métodos e formas de gerenciar o risco na 

comunidade, bem como se tornar um local sustentável, minimizando os impactos no meio 

ambiente e melhorando a qualidade de vida.  
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Introdução 

A maioria das populações mais pobres do mundo vive em áreas rurais dos países em 

desenvolvimento. Elas dependem da agricultura e de atividades relacionadas para sua 

subsistência. Isto as torna particularmente vulneráveis às influências humanas e naturais que 

reduzem a produção agrícola. Em um contexto de escassez hídrica, é fundamental que esse 

recurso seja gerido de forma mais eficiente, fazendo necessário optar por culturas agrícolas e 

tecnologias que consumam menos água (ONU, 2009). 

A agricultura é uma atividade que permite ao Homem produzir alimentos e recursos 

renováveis e contribui, também, para o desenvolvimento do meio rural. Ao longo dos séculos, 

a produção agrária tem desenhado paisagens de grande beleza e contribuído para a 

preservação da biodiversidade através da utilização das terras de uma forma adequada às 
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condições naturais, a agricultura tradicional. Diversos fatores, entre os quais o aumento 

exponencial da população humana e as políticas agrárias desenvolvidas, têm originado outro 

tipo de agricultura, a agricultura convencional na qual predominam as técnicas intensivas, que 

apesar das vantagens de uma maior produção e rendimento econômico para o país, com a 

utilização de produtos agroquímicos, tem apresentado consequências graves no meio 

ambiente, destacando-se a poluição do ar e da água, o esgotamento dos recursos naturais, 

degradação do solo, da flora e da fauna e o êxodo rural (COSTA, 2010).  

Segundo KAMIYAMA (2011) apud a Organização das Nações Unidas para a 

Agricultura e Alimentação o conceito de agricultura sustentável é 

 

o manejo e a conservação da base de recursos naturais e a orientação 

tecnológica e institucional, de maneira a assegurar a obtenção e a satisfação 

contínua das necessidades humanas para as gerações presentes e futuras. 

Tal desenvolvimento sustentável (agricultura, exploração florestal e pesca) 

resulta na conservação do solo, da água e dos recursos genéticos animais e 

vegetais, além de não degradar o ambiente, ser tecnicamente apropriado, 

economicamente viável e socialmente aceitável. 

 

O conceito de agricultura sustentável surgiu na década de 1980, em resposta as 

técnicas e métodos empregados na agricultura convencional, que ao longo dos últimos anos 

permitiu aumentar a produção mundial de alimentos e diminuiu custos de plantio, transporte e 

comercialização. No entanto, este tipo de agricultura também provocou a degradação do solo 

e a perda da biodiversidade, com a prática da monocultura e o uso indiscriminado de 

fertilizantes e agrotóxicos. No Brasil, o setor agrícola é um dos principais motores 

econômicos. Nas últimas décadas, o país está mais atento às questões ambientais, onde 

paralelo a isso, o consumidor passou a priorizar uma dieta mais saudável, baseada em 

alimentos que não agridem o meio ambiente (KAMIYAMA, 2011). 

De acordo com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA, 2017) 

tem-se necessidade de promover políticas públicas para o desenvolvimento territorial no 

interior do país, fortalecendo os canais de comercialização de produtos da agricultura familiar 

nos municípios de médio e pequeno porte. E vincular a inovação tecnológica à agricultura 

familiar, além de elaborar uma estratégia comum de desenvolvimento territorial que valorize a 

demanda dos municípios do interior do país. O mesmo tem objetivo investir na população 

rural, empoderando-a para reduzir a pobreza, aumentar a segurança alimentar, melhorar a 

nutrição e fortalecer a resiliência. 
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Diante disso, o presente artigo tem como objetivo apresentar as ações do Projeto 

SusAgri, na comunidade de agricultores do Alto da Mangueira, Maracanaú, Ceará, que 

promove a agricultura sustentável, com a disseminação de boas práticas agrícolas visando a 

preservação dos recursos ambientais e a segurança alimentar do agricultor, por intermédio de 

novas técnicas de cultivo e da reutilização de resíduos. Aplicando a ação empreendedora para 

melhoria das condições de vida dos agricultores através do âmbito econômico, ambiental e 

social. 

 

Metodologia 

O projeto encontra-se em andamento e iniciou com a identificação e análise de 

comunidades localizadas no município de Maracanaú-CE que praticavam algum tipo de 

atividade agrícola.  

Nesse contexto, a Associação de Agricultores Terra Nova, do bairro Alto da 

Mangueira se encaixou nos objetivos iniciais do projeto. Assim, foram realizadas capacitações 

e oficinas sobre empreendedorismo, técnicas de vendas e cultivo de hortaliças, realizado 

através de parcerias. 

• Canteiros 

Inicialmente, foi realizada a proposta do cultivo de hortaliças, onde a mesma foi 

projetada utilizando a garrafas PET, para cercar os canteiros, os agricultores conseguiram 

essas garrafas através de campanhas de doação ao entorno da comunidade e no Instituto 

Federal do Ceará - Campus Maracanaú. 

Para fazer a preparação dos canteiros o agricultor retira todas as pedras e plantas 

indesejadas, após esse processo, ele coloca as garrafas dispostas lado a lado, o canteiro tem 

dimensões de 10x1,5 metros, depois o adubo é colocado uniformemente por todo o canteiro, 

para ficar com a altura de 10cm, tamanho ideal para o desenvolvimento da raiz.  

As sementes foram plantadas em bandejas de isopor, para realizar essa atividade, 

coloca-se adubo em cada célula da bandeja, depois cava-se um buraco de 2 cm de 

profundidade, coloca-se 5 sementes e fecha-se o buraco, essas bandejas devem permanecer 

num local arejado e com iluminação adequada, devem receber 10 gotas de água por célula 

diariamente. Após 3 semanas, essas sementes são replantadas nos canteiros já preparados, 

quando elas já estavam no tamanho ideal para o canteiro. Os canteiros devem ser irrigados 
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todos os dias, duas vezes ao dia, no início da manhã e no final da tarde. Dependendo do tipo 

de hortaliça, o seu desenvolvimento pode ser mais rápido, geralmente o canteiro está pronto 

para a colheita após um mês.  

• Feiras 

As feiras são eventos realizados quinzenalmente aos sábados, durante o período da 

manhã, próximo à estação de metrô, no qual existe um intenso fluxo de pessoas. Barracas são 

montadas para a realização dessa feira, com a utilização de tendas e mesas. Cada agricultor 

leva as hortaliças que colheu e vende com os seus familiares, envolvendo toda a família desde 

o processo de fabricação até a venda, além dos legumes, são vendidos artesanatos produzidos 

pelos mesmos, como vasos de coco, que são reciclados. Também são vendidas comidas 

produzidas pelos agricultores, como “dindin”, feitas através de matérias-primas fabricadas 

pelos próprios agricultores.  

• Bomba rosário 

 Essa bomba deve ser adequada dependendo da dimensão da cacimba, para uma 

cacimba de 7 metros, foi utilizado canos de diversos diâmetros e comprimentos, corda de 15 

metros de comprimento e 0,003 metros de diâmetro, rodas de EVA 0,0024 metros de 

espessura com 0,01 metros de diâmetro, uma garrafa PET, luva de bicicleta, 2 metros de ferro 

e madeiras para fazer o suporte. 

• Casas de materiais 

Os agricultores utilizam diversas ferramentas para realizar o processo do plantio das 

hortaliças no terreno, eles guardam esses materiais nessas casas feitas de barro e madeira, que 

eles construíram. Esses agricultores passam o dia no terreno, realizando diversas atividades, 

suas moradias são distantes desses terrenos, para facilitar o seu deslocamento para casa 

durante o almoço, as casas estão foram reestruturadas, para ser um local confortável e 

multiuso.  

Foram utilizados 3 pneus para a fabricação de lixeiras, esses pneus foram arrecadados 

em borracharias no entorno da comunidade, que seriam descartados sem destinação correta. 

Foram utilizados 0,9 litros de tinta de esmalte da cor amarela, para realizar a pintura da 

lixeira, foram feitas duas lixeiras por terreno, uma para lixo orgânico e outra para o 

inorgânico.  
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Para a fabricação do puf de pneu, foram utilizados 2 pneus, um pneu foi furado 16 

vezes, na lateral, para passar a corda, onde os agricultores podem sentar enquanto almoçam,  e 

4 vezes na outra lateral, para fazer a conexão com o outro pneu, que precisa ser furado apenas 

4 vezes em uma lateral, para passar a corda, essa corda tem 10 metros de comprimento e o seu 

diâmetro mede 0,02 metros. Foram utilizados 0,6 litros de tinta de esmalte da cor preta, para 

realizar a pintura desse puf. Foram feitos dois pufs para cada casa. 

 

Resultados e Discussões 

 Cada canteiro gera um rendimento de R$200,00 para o agricultor, na feira, com a 

venda de todas as hortaliças de seus canteiros, ele irá lucrar R$800,00 por mês e 

R$50,00 venda do “dindin”, ao todo R$850,00 de lucro, um bom complemento na sua renda. 

 Com a reforma das casinhas, o agricultor teve uma melhoria na qualidade de vida, com 

um novo espaço para acomodar seus familiares durante suas atividades no terreno, aproximou 

os membros da família e melhorou a harmonia entre eles. Com os bancos de pneus eles 

podem descansar após o trabalho e futuramente comercializar esses pufs, aumentando a sua 

renda.  

 A bomba rosário aumentou otimizou o tempo de encher o reservatório de 700 litros, a 

antiga vazão era de 1L/min e a nova vazão é de 10L/min, antes o agricultor enchia o 

reservatório manualmente, com um balde amarrado em uma corda. Antes da bomba rosário, o 

agricultor precisava de 11 horas e 40 minutos para encher esse reservatório, com a 

implementação da bomba rosário ele enche em apenas 1 hora e 10 minutos, ele ganhou uma 

economia de 10 horas e 30 minutos do seu tempo, que pode ser investido em outras 

atividades. 

 

Considerações finais 

Podemos observar que a bomba rosário é uma das melhores saídas para melhorar a 

ergonomia do agricultor e o tempo da coleta d’água, pois, é uma tecnologia economicamente 

viável e operacionalmente simples, onde o qualquer agricultor mediante capacitação, pode 

fazer a sua própria bomba na sua cacimba, que diminui o esforço físico e otimiza o tempo.  

Os canteiros de garrafa PET aumentam a produtividade de hortaliças e evitam o 

desperdício dos alimentos, além disso, o uso de garrafas PET apresenta para os beneficiados a 

importância da reciclagem de resíduos sólidos, adicionando uma consciência ambiental 

voltada para a importância e utilidade desse material, além de proporcionar uma maior 

preocupação com o meio em que vivem. 
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As feiras aumentam a renda dos agricultores, valorizam o seu trabalho e une a família, 

dessa forma eles se tornam mais motivados para dar continuidade com o projeto, enfrentando 

as dificuldades com o apoio dos familiares. 

Em questões quantitativas, os indicadores ambientais obtidos foram a reutilização de 

1024 garrafas PET de 2L por terreno, 10 pneus por casinha, totalizando 129 kg de resíduos 

que receberam uma destinação ambientalmente correta. 
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