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Agroecologia e preço justo: a experiência da feira de
economia solidaria no IFRN – Mossoró
Mauro Rogério de Almeida Vieira1, Lijohara Júlia de Sá Souza2, Ana Maria do
Nascimento Moura1, Francisca Gomes Torres Filha1, Leonara Raquel da Silva
Rebouças1
1Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN campus
Mossoró;
2Universidade Federal Rural do Semi-árido – UFERSA/Mossoró
E-mail: geracaosolidariamossoro@funcern.br

O projeto intitulado “GerAção solidária” promove uma série de ações de fomento,
capacitação e fortalecimento de 30 grupos produtivos, visando desenvolver
pesquisas sobre a situação do trabalho e renda de mulheres e jovens. A partir
desse assessoramento aos grupos, surgiu a necessidade de realizar a feira
agroecológica com produtos advindos da pratica dos princípios da economia
solidaria. A feira é promovida semanalmente no IFRN campus Mossoró e conta
com a parceria da Rede Xique Xique de comercialização solidária. As feiras
agroecológicas são espaços de comercialização baseados na cooperação, com a
presença do comércio justo e da solidariedade. Com esses princípios, a feira
busca o desenvolvimento sustentável e a geração de trabalho e renda. Os
produtos agroecológicos são produzidos através da agricultura familiar, e é na
feira que há o contato entre o produtor e o buscador. Nesse momento há uma
troca de conhecimentos, abrindo espaço para o lazer, a amizade, e ainda, para o
fortalecimento das relações de confiança com relação à procedência e a
qualidade dos produtos. A comercialização desses produtos acontecem de
maneira direta entre produtor e buscador, sem a presença de “atravessadores”.
Dessa forma, a feira agroecológica de economia solidaria impulsiona a busca por
produtos orgânicos e promove a diversificação dos produtos comercializados. A
implantação da feira foi uma das primeiras ações do projeto “GerAção solidária”.
Ela desperta a curiosidade dos visitantes. Esses visitantes possuem interesse em
saber como os grupos se organizam para produção, transporte e comercialização
dos produtos. Assim a feira tem se consolidado como um evento que faz parte da
rotina institucional e tem tido aceitação da comunidade acadêmica,
principalmente, por garantir a procedência dos produtos. Portanto, a ideia é
mostrar que a feira contribui para uma mudança de atitude e configuração de um
outro ethos cultural.
Palavras-chave: Agroecologia, Comércio justo, Feira de Ecosol.
Formato de apresentação: Pôster
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Mulheres decididas a vencer: da finança solidária à
agroecologia
Mauro Rogério de Almeida Vieira1, Aleksandre Saraiva Dantas1, Adriano
Calvacante da Silva2, Maria Beatriz Silva Malafaia1, Maria Gabriela Ferreira da
Rocha1
1Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
Xique Xique de comercialização
E-mail: geracaosolidariamossoro@funcern.br
2Rede

O Grupo de Mulheres Decididas a Vencer é um grupo que trabalha com a venda
de polpa de frutas que fica na Zona Rural de Mossoró, no Projeto de
Assentamento Mulunguzinho. Ele é caracterizado por um grupo de agricultoras
familiares constituído majoritariamente por mulheres. A sua principal atividade
é a comercialização ou organização da comercialização que se dá por meio de
feiras de economia solidária. O grupo produtivo participa da Rede Xique-Xique
de Comercialização, do Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FPES), do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STRs) e da Rede de Economia Solidária e
Feminista (RESF). A partir de um contato com a ONG Visão Mundial o grupo
realiza a experiência de finança solidária. Nesse sentido, o contato se deu a partir
da implantação do Grupo de Oportunidades Locais e Desenvolvimento (GOLD)
na comunidade, denominado GOLD da Paz, que visa fortalecer a economia local
através da poupança solidária. O GOLD financia projetos locais ligados a
agroecologia, sendo o dinheiro investido desde os processos de produção até a
comercialização dos produtos. O despolpador mecânico de frutas, tais como
acerola, seriguela foi adquirido com os rendimentos do GOLD, assim como o
investimento em uma bomba de água para irrigação da plantação consorciada
milho/feijão. Sendo assim, o GOLD da Paz surge para fortalecer e ampliar as
atividades do grupo de mulheres tendo em vista os princípios da economia
solidária e da produção agroecológica. Então, pretendemos relatar a trajetória
desse grupo de mulheres e a formação do GOLD destacando o processo solidário
de organização de da poupança coletiva, bem como apontar os aspectos
relevantes da auto-organização do grupo e suas dificuldades para manter as
relações cooperativas e associativas. O grupo possui natureza associativa e
comunitária com a finalidade de organização da geração de renda tendo em vista
uma reconfiguração da economia local.
Palavras-chave: Grupo produtivo, Finança solidária, Agroecologia, , .
Formato de apresentação: Pôster
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Projeto educativo e tecnológico: escola inspirando
alimentação sustentável
Dayse Guedes de Oliveira Nóbrega1, Giordano Gubert Viola2, Rafael Praxedes da
Silva1, João Marcos Oliveira Silva1, Vitória Alexandrina Pinheiro de Lima1
1IFRN-

campus Mossoró
de Pós-graduação em ensino IFRN/ Mossoró
E-mail: dayse996384@gmail.com
2Programa

O modo de produção do agronegócio emprega grande quantidade de agrotóxico
em suas monoculturas. Estudos têm demostrado efeitos destes agrotóxicos em
animais, como: má formação de gônadas em sapos (Physalaemus cuvieri), assim
como, mal de Parkinson e câncer em humanos. Neste sentido o processo
agroecológico procura lidar melhor com as relações entre os seres vivos e busca
erradicar a utilização de agrotóxico, gerando um alimento mais saudável e
relacionado a uma melhor qualidade do ambiente. Produzir o próprio alimento é
uma forma de garantir a soberania alimentar, incluindo nisso a escolha de um
modo de produção livre de agrotóxicos. Portanto existe uma grande necessidade
de uma volta a produção mais equilibrada de alimentos e as novas gerações
devem tomar consciência desta necessidade sendo agentes ativos na escolha do
modelo de produção escolhido, para isso os/as educadores tem como função
elucidar e compartilhar a geração de conhecimento na produção rural. Com isso
em mente, sabe-se que para fins educacionais a utilização de compostagem pode
ser bem aplicada em ambientes escolares que se proponham a fazê-lo. Podendose a partir desta experiência ser demonstrada na pratica a ciclagem de nutrientes
e a dinâmica dos ciclos biogeoquímicos. Algumas escolas têm executando
projetos de hortas comunitárias sendo exemplo para comunidades de seu
entorno, ampliando assim, tanto no meio rural, quanto no meio urbano a
experiencia e o contato de jovens com a produção de vegetais. Programas de
separação e coleta de resíduos orgânicos e sua ciclagem funcionam amplamente
em ambientes escolares no mundo todo, assim como a produção de vegetais em
hortas escolares. Os objetivos do projeto são: Implementar ou incrementar o
processo de reciclagem de resíduos orgânicos no IFRN/Campus Mossoró e em
escolas do Oeste Potiguar (Mossoró, inicialmente), com o intuito de implementar
ou incrementar hortas agroecológicas no IFRN/Campus Mossoró e nas escolas
do entorno.
Palavras-chave: Horta escolar, Soberania alimentar, ciclagem de nutrientes,
consciência ecológica, alimentação sustentável.
Formato de apresentação: Oral
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Reuso de água: relato de uma experiência de
intercambio entres estudantes e agricultoras
Rebeca Eloisa da Silveira Nogueira1, Ingridy Iascara Oliveira Marinho 2, Anna
Vitória Praxedes de Oliveira 3, Giordano Gubert Viola2, Alexandre de Oliveira
Lima3
1IFRN

- Campus Mossoró
Programa de Pós-graduação em ensino IFRN - Campus Mossoró
3UERN- Campus Mossoró
E-mail: rebecaeloisa@hotmail.com
2

Água é um elemento fundamental para a vida no planeta Terra. Seres vivos
dependem de água para manutenção de suas funções metabólicas. Durante sua
história evolutiva os seres vivos se adaptaram ao ambiente onde vivem. Plantas
do semiárido brasileiro possuem uma série de adaptações para sobreviver a
períodos de seca. Os seres humanos dependem de água para suas funções
diárias, desde bebe-la, lavar louça, até idas ao banheiro. Em muitos locais a
disponibilidade de água é pequena, sendo necessárias soluções que lidem com
esse contexto. O reúso de água é uma solução para quintais produtivos muito
utilizada na agricultura familiar no semiárido. O projeto Água-viva, realizado
pela UFERSA/CF8 trabalha com o reúso de água-cinza, originada por processos
domésticos. A divulgação, ampliação e adaptação da forma de se aproveitar a
água cinza é fundamental para um melhor convívio com o semiárido. Neste
sentido o projeto GerAção Solidária do IFRN/Mossoró promoveu um Módulo de
Capacitação com o intuito de discutir reúso de água. O Objetivo deste trabalho é
tratar da importância deste intercâmbio. O intercâmbio foi realizado no
Assentamento Monte Alegre no município de Upanema/RN nas casas de
agricultoras do grupo Mulheres Lutando para Vencer. O grupo geral composto
por agricultoras/es, estudantes e professores/as do IFRN e UERN teve uma
conversa sobre a história da construção dos filtros para reúso de água. História
que envolve a organização das mulheres para construção dos filtros, até o envio
de produtos para feiras de economia solidária. Os grupos foram divididos (2
grupos) e seguimos para visita aos filtros de reuso e aos quintais produtivos que
recebem esta água. Uma produtora agradeceu por ter conhecido o sistema de
reuso de água pessoalmente pois só conhecia por revistas e palestras. Assim
sendo, as práticas e discussões geradas com o intercambio são fundamentais
para ampliar o reuso de água.
Palavras-chave: Reuso de água, Mulheres e jovens, Intercâmbio, Água-cinza,
Extensão.
Formato de apresentação: Pôster
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Educação Ambiental contextualizada: atuação do
Projeto Mão Amiga no município de Ipanguaçu/RN
Willian Matheus Fonseca Fernandes1
1IFRN

- Campus Ipanguaçu
E-mail: w.matheusff@hotmail.com

A arborização urbana, no Brasil, é um tema considerado recente, de evolução
lenta e do qual as administrações públicas e a comunidade devem se envolver,
cumprindo papéis distintos. A recuperação ambiental, paisagística, bem como a
gestão de áreas verde visam à melhoria da qualidade de vida, considerada uma
proposta mais participativa desde o poder público ao privado, com o enfoque na
preservação dos espaços públicos e ambiências urbanas para a proteção do meio
ambiente natural e ecossistemas ameaçados, refletindo a responsabilidade social
e a busca da sustentabilidade. Para que haja a conscientização ambiental do meio
urbano, deve-se abordar o fato que sobrevivência humana sempre esteve ligada
ao meio natural. Mas, verifica-se uma apropriação da natureza de forma
inadequada, provocando desequilíbrio na relação do homem com o meio natural.
Desta maneira se faz necessário medidas urgentes, e a Educação Ambiental (E.A)
é uma ferramenta que contribuirá significativamente neste processo de
conscientização. Com isso a E.A. é disseminada nas escolas através do projeto
Mão Amiga, que desenvolve palestras com temas ambientais na educação, no
qual se deve dar ênfase em uma perspectiva geral, de forma a estimulá-los a
curiosidade, uma maior integração, é importante que seja apresentado temas
pertinentes que levem a uma conscientização e que os faça refletir questões
atuais e pensar qual mundo queremos, e, então, por em prática um pensamento
ecológico, de maneira que esta criança dissemine tal conhecimento para seus
familiares. O projeto tem como objetivo transformar as ruas do município de
Ipanguaçu/RN, através da arborização, crescendo e diversificando a área verde
da cidade. E através de palestras sobre educação ambiental nas escolas, tenta-se
criar uma nova mentalidade com relação a como usufruir dos recursos
oferecidos pela natureza, preservando-o, criando assim, um novo modelo de
comportamento para uma nova geração, buscando a sustentabilidade.
Palavras-chave: Arborização, Educação Ambiental, Conscientização.
Formato de apresentação: Oral
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Análise das redes de reciprocidade a partir da posição
intermediária, autônoma e conflituosa do camponês nas
estruturas sociais brasileiras em consonância com as
políticas públicas voltadas para o agricultor familiar.
JAIRA MARIA DE OLIVEIRA1
1IFRN

E-mail: jairariany@hotmail.com

RESUMO – A dádiva- ato de dar sem esperar nada em troca- ainda está bastante
presente nas relações sociais dos agricultores familiares, gerando e assegurando
processos de cooperação e melhores condições socioeconômicas. As redes de
cooperação constituídas pela reciprocidade ensartam novos elementos de
análise da Antropologia, da Economia e da sociologia, a fim de viabilizar a
compreensão da existência de uma economia de base na reciprocidade entre os
agricultores, a qual não pode ser dimensionada apenas pelos parâmetros da
economia clássica. Temos no Brasil, casos típicos de relação de reciprocidade
assimétrica de dependência entre camponeses e oligarquia ou as elites sociais
locais. Assim, em matéria de organização rural e de políticas públicas,
precisamos: i) de uma leitura dupla baseada no reconhecimento da economia da
reciprocidade ao lado da economia de troca; ii) de uma crítica das alienações que
são próprias aos sistemas de reciprocidade e mistos; iii) de interfaces de sistema
para promover um desenvolvimento, realmente sustentável, articulando, quando
for possível, essas duas lógicas.
Palavras-chave: Reciprocidade, Políticas Públicas, Antropologia, Camponeses,
Cooperação.
Formato de apresentação: Pôster
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Amostragem da relação espécie-área
Andrea Carla Santana de Oliveira1, Vanessa Juliane da Fonseca Costa1, Carlos
Barros de Araújo1
1IFRN

- Campus de Ipanguaçu
E-mail: fullbuster.crush@gmail.com

As aves desempenham um importante papel nos ecossistemas e no seu equilíbrio
ambiental, tornando interessante avaliar de forma cuidadosa dos padrões de
diversidade do grupo. Diante da disponibilidade de dados de ciência cidadã,
disponibilizados em sites como o WikiAves, buscamos testar a relação espéciesárea em três biomas brasileiros- a Caatinga, o Cerrado e a Amazônia e avaliar as
diferenças. A relação entre a riqueza e a área de amostragem é de suma
importância, por exemplo, para o planejamento de reservas biológicas.
Buscamos no wikiAves a riqueza de espécies ao redor de 10 cidades em cada
bioma, em raios que variaram entre 80 e 350 km, de onde obtivemos a área a
partir da equação de área de um círculo (A = π.r2). Utilizamos os dados para
testar: 1) se existe uma relação entre a riqueza de espécies (S) e área de
amostragem (A), como uma função de potência na forma S=c.Az nos biomas por
meio de uma regressão linear da transformada logarítmica da fórmula
[log(S)=log(c) + z.log(A)]; e 2) se o acúmulo de espécies (coeficientes angulares
das regressões) são diferentes entre os biomas. Para testar a segunda hipótese,
utilizamos um teste de Kruskal-Wallis para testar diferenças entre os interceptos
e coeficientes angulares. Todas as regressões apresentaram resultados
significativos, indicando que as relações espécie-área são válidas para os três
biomas. Adicionalmente, os coeficientes angulares não foram diferentes entre os
biomas (KW = 4.9032, df = 2, p = 0.08), enquanto que o intercepto é maior na
Amazônia, indicando uma maior biodiversidade. Em geral, nossos dados
mostram que a relação espécies-área é válida, e pode ser testada com base nos
dados de ciência cidadã. Na Amazônia por ser um bioma diversificado e por
apresentar uma maior área expõe uma grande riqueza de aves, de forma que as
reservas encontradas na região parecem servir bem para a conservação de Aves.
Palavras-chave: Aves, Biomas, Registros, ciência cidadã.
Formato de apresentação: Oral
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Adaptabilidae e potencial forrageiro da Atriplex como
alternativa na alimentação de animais
ALLYSON JUNIOR RODRIGUES1, JOSE GERALDO BEZERRA GALVAO JUNIOR1
1IFRN

Campus de Ipanguaçu
E-mail: alysonjrodrigues@gmail.com

As regiões áridas e semiáridas do mundo sofrem com a falta de áreas de pastejo e
aporte forrageiro para os rebanhos de animais, a falta de chuva associada a alta
evapotranspiração causa um acumulo de sais no solo, essas características
impossibilita uma área produtiva de forragens. É necessário buscar alternativas
de plantas que se adaptem a essas condições edafoclimáticas. Essa revisão teve
por objetivo buscar em artigos, documentos técnicos, teses e dissertações
aspectos de manejo, rendimentos de produção, adaptabilidade ao Brasil e
potencial forrageiro de plantas do gênero Atriplex. A Atriplex é uma planta do
gênero Halófita de regiões áridas e semiáridas do mundo tendo uma maior
diversidade na Austrália, cerca de 50 espécies têm potencial forrageiro, tendo a
atriplex nummularia, atriplex halimus e atriplex Canescens como referência para
os estudos no mundo, elas conseguem sobreviver a áreas salinizadas, retira os
sais do solo e os leva para sua parte aérea, está sendo introduzida no Brasil com
bons resultados na dessalinização de solos e alimentação de ruminantes,
apresentando vantagens na produção de matéria seca há -1, boa quantidade de
nutrientes, alta digestibilidade, fator importante na formulações de dietas.
Mesmo com todas as vantagens que essa planta proporciona, ainda são poucos
estudos na alimentação de não ruminantes. Conclui-se que plantas do gênero
atriplex além de dessalinizar solos, podem ser alternativas em épocas críticas de
falta de aporte forrageiro, sendo usada nas formulações de dietas para animais
ruminantes e não ruminantes do semiárido Brasileiro, devido à falta de estudos
no Brasil, torna-se essencial avaliações cientificas mais aprofundadas, sobre todo
o potencial dessa planta. Desse modo será uma alternativa sustentável para o
homem do campo poder ter um melhor desenpenho em suas criações o ano todo.
Palavras chaves: Alternativa, forragem, ruminantes.
Formato de apresentação: Oral
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Campanha Itajá Verde: sensibilização ambiental e
práticas sustentáveis na gestão pública municipal de
Itajá-RN.
Airton Rodrigues dos Santos1, Valeria Valesca da Silva Brito1, Edson Bruno do
Nascimentos1, Paulina Alves da Silva1
1IFRN

- Campus Ipanguaçu
E-mail: airtonrodrigues_11@hotmail.com

O presente trabalho aborda a experiência e resultados da Campanha Itajá Verde,
que foi desenvolvida pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Meio
Ambiente para esclarecer a importância de pequenas atitudes que os
funcionários públicos da Prefeitura Municipal de Itajá e demais prédios públicos
devem tomar como hábitos dentro e fora do horário de expediente. A experiência
se deu por meio de palestras de sensibilização em dois setores da Prefeitura
Municipal de Itajá, esclarecendo a importância de adquirir novos hábitos de
consumo consciente dos recursos, a partir da utilização de cartazes com
informações e ações, como exemplo, a quantidade de lixo que uma pessoa pode
gerar por dia. Esses cartazes informativos foram distribuídos em dois setores da
administração pública itajaense seguidas de sensibilização por meio de palestras
junto aos gestores e funcionários. Com enfoque nas pequenas atitudes que
podemos gerar grandes impactos positivos com relação ao meio ambiente. Foi
constados resultados quanto a sensibilização entre os funcionários da instituição
referente aos eixos e objetivos propostos pela referida campanha, podemos
certificar que houve uma redução significativa quanto ao consumo de copos
descartáveis a partir da adoção de copos e canecas individuais e reutilizáveis
pelos funcionários. Também como ao consumo consciente do papel, com a
utilização de papel rasurado para rascunho.
Palavras-chave: Sustentabilidade, Redução, Economia, Atitudes, Mudanças.
Formato de apresentação: Pôster
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Horta escolar como ferramenta para educação
ambiental
Valéria Valesca da Silva Brito1, Airton Rodrigues dos Santos2, Paulina Alves da
Silva2, Edson Bruno do Nascimento2, Ana Paula Pereira do Nascimento1
1IFRN-

Campus Natal-Central
Campus Ipanguaçu
E-mail: valeria_vales_ca@hotmail.com
2IFRN-

O presente trabalho descreve a experiência da inserção de uma horta na Escola
Municipal Libânia Lopes Pessoa na cidade de Itajá, por meio do projeto escola
sustentável. O objetivo do trabalho foi buscar a sensibilização de alunos,
funcionários da escola e pais de alunos com ações de preservação ao meio
ambiente e sustentabiliadade por meio da educação ambiental. Dentre estas
ações foram desenvolvidas palestras, seminário com alunos, funcionários e
comunidade em geral. Ainda foi proporcionado visitas ao IFRN para conhecer o
viveiro de mudas e de como funciona na prática o plantio da horta. A inserção da
horta na referida escola como ferramenta básica de educação ambiental foi de
fundamental importância, pois os alunos aprenderam na prática o que foi
vivenciado nas palestras e oficinas, e, além das vantagens educacionais, a horta
possibilita uma alimentação saudável ou seja, não a adição de insumos quimicos
externos, a mesma age como forma de sensibilizar os alunos e todo quadro
escolar à usa-la como campo de aprendizagem, como laboratório ao ar livre e
ensina e preservação do meio ambiente junto a reutilização de materiais
recicláveis. Por meio da inserção da horta, os alunos e funcionários passaram a
participar de forma dinâmica do plantio, e de todo o manejo, mostrando que
ouve a promoção do interesse dos alunos em relação a preservação e
sustentabilidade da escola.
Palavras-chave: Métodos, Sensibilização, Novos habitos, Alimentação Saudável, .
Formato de apresentação: Oral
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Análise das políticas públicas para agricultura famíliar
no semiárido nordestino: estudo de caso de
Ipanguaçu/RN
Ádria Jamily Gomes de Aquino1
1IFRN-

Campus Ipanguaçu
E-mail: milyadria@gmail.com

O presente trabalho abordou um estudo sobre as políticas públicas voltadas para
a agricultura familiar. Com objetivo de buscar o conhecimento sobre o
fortalecimento da agricultura a nível municipal, descreveu-se a realidade dos
agricultores rurais do município de Ipanguaçu no estado do Rio Grande do
Nortel. Aplicou-se questionários com 30 agricultores rurais relacionados às
políticas públicas voltadas para as atividades do campo, foi realizada a escolha
aleatória de cinco Assentamentos e três associações em Comunidades Rurais.
Descreveu-se as características socioeconômicas dos agricultores e agricultoras
familiar do município de Ipanguaçu, por faixa etária, escolaridade, renda,
atividades trabalhadas pela família e participação em associações e ou
cooperativas, além do conhecimento sobre as políticas públicas e sua
participação nelas. Em seguida, realizou-se uma análise dos dados coletados com
os agricultores e agricultoras observando a trajetória de reconhecimento e a
relação entre as políticas públicas aplicadas ao setor da agricultura familiar e
seus efeitos para o desenvolvimento da agricultura local. Os dados apontaram
para o PRONAF como um dos programas mais conhecidos e utilizados pelos
agricultores, observou-se um elevado número de reclamações desde as
dificuldades no acesso a informações e as condições burocráticas para ter a
garantia de desfrutar do programa, sendo talvez algumas das causas para à
desistência da utilização dos programas por parte de alguns agricultores e
agricultoras rurais. Diante dos resultados, conclui-se que as políticas públicas
para o homem do campo carecem de maiores informações e acesso ao programa
para diminuir o número de desistentes.
Palavras-chave: politica pública, agricultura familiar, agricultor.
Formato de apresentação: Pôster
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Implantação de palma forrageira e Leucena de Base
ecológica na alimentação animal
Antônia Jaiane Peixoto da Silva1, Jose Nazareno Ramalho Júnior1
1Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Rio Grande do Norte, Campus Ipanguaçu

E-mail: jaianyantonia.2@gmail.com

Atualmente, a palma forrageira faz parte da base alimentar dos rebanhos de
zonas áridas e semiáridas sua resistência à seca fazem dessa planta um alimento
valioso para os rebanhos desta região. A palma tem baixo teor de fibra, proteína
e matéria seca. Portanto, ela não deve ser utilizada como única fonte de alimento
para os bovinos, e sim como complementação da dieta. Dai que entra associação
da leucena (Leucaena Leucocephala), rica em proteínas, além de ser uma planta
de grande aceitação pelos animais e de grande tolerância à seca, mantendo-se
verde durante praticamente todo o ano. A contribuição da Leucena para a
produção de leite tem sido pouco estudada (LASCANO; AVILLA, 1991), mas
aumentos de 20 a 30% em relação ao pasto de gramíneas sem suplementação
são esperados. O objetivo do estudo foi a busca por alimentos que possibilitem a
produção animal nos períodos críticos do ano, alimentos de base ecológica para
substituição de alimentos ricos em proteínas que sejam um complemento na
alimentação de bovinos, e resistentes a seca. Acreditamos que atraves dos
resultados dessa pesquisa, serão promissores e servirão como novas alternativas
de alimentação com valor nutritivo e de baixo custo para os pequenos
produtores.
Palavras-chave: Palma, Leucena, Semiarido, Alimentação.
Formato de apresentação: Pôster
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Impacto ambiental do uso indiscrminado de
agrotoóxicos no municícipio de Ipanguaçú-RN
Antônia kaliany da Silva1, Daisy Daniele da Silva1, João Victor Costa Praxedes1
1Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - Campus Mossoró

E-mail: kalliany21silvah@gmail.com

O uso indiscriminado de agrotóxicos nas ultimas décadas, tem sido foco de
preocupações e temas de debates, isso por que, o uso acentuado dessas
substâncias tem resultado em graves impactos tanto ao meio ambiente quanto à
saúde pública. Com isso, o presente trabalho teve como objetivo, levantar os
principais problemas ambientais, relacionados ao uso de agrotóxicos no
município de Ipanguaçú-RN. Os procedimentos metodológicos basearam-se em
pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e estudo de caso no município de
Ipanguaçú. Constatou-se que 90% dos questionados fazem o uso de agrotóxicos
em suas propriedades, 2% responderam não utilizar agrotóxico e 8%
responderam somente quando precisa. A maioria dos agricultores faz o uso de
herbicida com maior frequência, e dos quatorzes agrotóxicos citados como sendo
utilizados no emprego e controle de pragas e plantas invasoras, 82% são de alto
grau de toxicidade para a classe ambiental (II). O descarte das embalagens
ocorre de forma equivocada, 37% dos questionados queimam, 17% descartam
junto aos resíduos domésticos, 11% enterram, 7% deixam exposto à área tratada
após o seu uso, com isso, o nível de degradação ambiental torna-se preocupante,
levando em consideração os rios existente no município e próximo à região, que
também são alvos de depósitos incorreto dessas substâncias, responsável por
2% e, 26 % devolvem as centrais de recolhimento. Identificou-se através desta
pesquisa que, o uso indiscriminado de agrotóxicos vem compromentendo a
qualidade ambiental do município, assim como também, a qualidade de vida. Os
agricultores estão cientes dos riscos que expõem o ambiente e a si mesmos.
Porém, há a falta de politicas publicas voltadas para o uso dessas substâncias, de
conhecimentos de novas alternativas para manejar as culturas, e orientações de
como trabalhar no controle de pragas, plantas daninhas e pestes em suas
lavouras, reduzindo ao máximo o uso de agrotóxico.
Palavras-chave: Sustentabilidade., Agroecologia., Meio Ambiente.
Formato de apresentação: Pôster
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Impacto na saúde do uso de agrotóxicos no município de
Ipanguaçú
Antônia kaliany da Silva1, Daisy Daniele da Silva1, João Victor Costa Praxedes1
1Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - Campus Mossoró

E-mail: kalliany21silvah@gmail.com

O uso indiscriminado de agrotóxicos vem causando uma série de problemas
socioambientais, levando o Brasil ao ranking do maior consumidor de
agrotóxicos do mundo, isto se deve ao modo de produção convencional adotado.
O presente trabalho teve como objetivo, identificar os possíveis impactos na
saúde causados pelo uso indiscriminado dos agrotóxicos no município de
Ipanguaçú-RN. Os procedimentos metodológicos basearam-se em pesquisa
bibliográfica, pesquisa documental e estudo de caso no município de IpanguaçúRN. Os problemas de saúde em decorrência do uso acentuado dos agrotóxicos
são diversos, a maioria dos agricultores entrevistados da área de estudo, relatou
sentir durante ou após a pulverização sintomas como: dor de cabeça 26%, além
de dificuldade para respirar 13%, náuseas 19%, tontura 22%, irritação nos olhos
20% e entre outros citados. O uso dos agrotóxicos é feito por 90% dos
questionados, 2% responderam não utilizar nenhum tipo de agrotóxico e 8%
responderam utilizar somente quando necessário, dados preocupantes em
relação à saúde desses agricultores e aos possíveis impactos a saúde pública. A
maioria dos agricultores fazem o uso de herbicida com maior frequência, e dos
quatorze agrotóxicos citados como sendo utilizados no emprego e controle de
pragas e plantas invasoras, 61% são extremamente tóxico (I) ao homem, 3% são
altamente tóxico (II), 30% são medianamente tóxico (III) e 6% são pouco tóxico
(IV). Identificou-se através desta pesquisa que, os prejuízos à saúde do
trabalhador são inumeros, entre eles; casos de intoxicação e doenças
desenvolvidas a partir da exposição a essas substâncias são bastantes relatados.
Palavras-chave: Ambiente, Agrotóxico, Saúde.
Formato de apresentação: Pôster
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Gerenciamento dos resíduos sólidos domiciliares no
distrito de Pedrinhas/Ipanguaçu-RN
Manoel Messias Lemos da Silva1, Raiany Câmara Lopes1, Andrey Luna Saboia1
1IFRN

– Campus Ipanguaçu
E-mail: manuelmesyas2@gmail.com

A microrregião do Vale do Açu, pertencente ao estado do Rio Grande do Norte, é
composta por nove municípios. A mesma ainda não possui aterro sanitário,
evidenciando grande fragilidade na gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos
domiciliares. Nesse contexto, o objetivo geral da pesquisa foi analisar o
gerenciamento dos resíduos sólidos domiciliares no distrito de Pedrinhas,
município de Ipanguaçu/RN. A pesquisa foi um estudo de caso de natureza
quanti-qualitativa, sendo utilizados os seguintes instrumentos metodológicos:
aplicação de questionários com moradores do Distrito, levando em consideração
a percepção e conhecimento dos mesmos; e execução de trabalhos de campo
para a compreensão da cadeia dos resíduos sólidos, desde a geração até a
disposição final. Os resultados apontaram que, ficou evidente que grande parte
dos entrevistados possui baixo grau de escolaridade e demonstraram pouco
conhecimento técnico sobre a temática dos resíduos sólidos. A maior parte do
resíduo gerado é o orgânico, de modo que os moradores os destinam para a
alimentação animal. Os resíduos recicláveis não são destinados para a
reciclagem, pois não há um sistema organizado de coleta seletiva. Além disso, a
Prefeitura Municipal de Ipanguaçu, apesar de realizar semanalmente a coleta e o
transporte dos resíduos sólidos do distrito e também promover a varrição e
limpeza das ruas, ainda não realiza o gerenciamento dos mesmos de forma
ambientalmente adequada, uma vez que são dispostos em dois lixões a céu
aberto, um mais antigo e outro que está sendo formado atualmente. Uma parcela
considerável dos entrevistados questionou e criticou bastante essa forma de
disposição final dos resíduos sólidos, alegando principalmente preocupações
com os danos adversos na saúde pública.
Palavras-chave: Resíduo Sólido, Domicílio, Coleta, Transporte, Disposição.
Formato de apresentação: Oral
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Agroecologia pra quem não sabe ler mas vive no campo
Jaira Maria de Oliveira1, Daliane da Silva Souza1, Gislaine Bezerra de Moura1,
Antonia Jaiane Peixoto da Silva1, José Nazareno Ramalho Júnior1
1IFRN

E-mail: jairariany@hotmail.com

Em um estudo conduzido por BRITO, GOMIDE E CÂMARA (2009), realizado em
Campo Grande/RJ, demonstrou que: “a maioria dos agricultores participantes do
estudo gostariam de conhecer formas alternativas de cultivo, como a
agroecologia. Contudo, não é satisfatório apenas conhecer "práticas
alternativas", na realidade, trata-se de saber como usar, ter orientação e
acompanhamento técnico adequados e contínuos para concretizar com sucesso
esta transição. Além da falta de orientação técnica, existe o analfabetismo. Dessa
forma, esse projeto visa levar até aos agricultores uma nova metodologia de
aprendizagem sobre a ciência: Agroecologia, através da educação auditiva. Serão
produzidos cinco áudios livros que deverão ser entregues aos agricultores de 4
(quatro) cidades do RN: Assú, Afonso Bezerra, Ipanguaçú e Itajá, como
ferramenta educativa e de transição do sistema convencional para o sistema
orgânico. Cada Áudio livro abordará um tema diferente sobre agroecologia, entre
eles: Caldas naturais e manejo de plantas daninhas, pragas e doenças; Adubação
orgânica e deficiência nutricional; Tratos culturais; Sementes crioulas e
sementes transgênicas; Comercialização e Alimentação animal. Portanto, o
entendimento de que existe novos métodos de aprendizagem e a convicção de
que construir este novo método é possível, torna ainda mais valoroso a intenção
de levar os ensinamentos da agroecologia, via áudio, ao agricultor para que ele
possa se tornar um instrumento de transformação no meio rural.
Palavras-chave: Agricultores, agroecologia,
transição.
Formato de apresentação: Pôster
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Projeto Escola Verde
Arthur Nadson Macedo de Aquino1, Maria da Conceição da Paz Silva2
1IFRN

– Campus Ipanguaçu
– Campus Nova Cruz
E-mail: aquinoarthur06@gmail.com
2IFRN

O Projeto Escola Verde, desenvolvido por alunos e professores do IFRN campus
Ipanguaçu, visou identificar problemas de cunho ambiental, além de desenvolver
uma atitude ambiental sustentável e integrada no sentido de promover ações de
educação ambiental. Trata-se de um projeto fomentado pela Pró-Reitoria de
Extensão do Instituto, e teve como principal objetivo Investigar os problemas
ambientais e promover ações de Educação Ambiental, a partir da problemática
local, no sentido de minimizar os problemas identificados através da
sensibilização de professores, estudantes e família destes alunos sobre a
importância da sustentabilidade ambiental, desenvolvendo ações relacionadas
aos resíduos sólidos, arborização, áreas verdes e conservação dos recursos
naturais. As instituições que firmaram parceria com o projeto foram a Escola
Municipal Prof. Francisca Salete Ribeiro e o Centro de Educação Infantil Rosilda
Ribeiro Barbalho, localizadas na zona urbana do município de Ipanguaçu/RN.
Foram desenvolvidas diversas atividades de palestras, oficinas, plantio de
mudas, em conjunto com o planejamento das referidas escolas. Além do
aprendizado sobre a questão ambiental, houve também um aprendizado no
sentido social, principalmente por parte dos bolsistas. Foi possível também
perceber a dimensão da missão cidadã que é lutar por um ensino público de
melhor qualidade. Acreditamos que a educação ambiental deve ser aplicada nas
salas de aulas de forma direta e indireta, incluindo a temáticas aos demais
saberes, e dessa forma, de acordo com a vivência as crianças vão aprender a
zelar pelo ambiente.
Palavras-chave: Escola, Ecologia, Sustentabilidade.
Formato de apresentação: Oral
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O programa escola sustentável e a implantação de uma
horta escolar como ferramenta da promoção da
educação ambiental no município de Itajá-RN
Paulina Alves da Silva1, Valéria Valesca da Silva Brito2, Maria Andreza da Silva
Lourenço3, Alexandre Guilherme Dantas3, Pedro Henrique de Macêdo3
1IFRN

– Campus Ipanguaçu
- Campus Natal Central
3Escola Municipal Libânia Lopes Pessoa;
E-mail: paulinaalvesdasilva@yahoo.com.br
2IFRN

O trabalho aborda experiências e resultados oriundos do desenvolvimento do
programa Escola sustentável, que foi desenvolvido na Escola Municipal Libânia
Lopes Pessoa, localizada no município de Itajá-RN. O projeto teve sua
culminância com a implantação da horta escolar, que foi usada como ferramenta
educativa para a promoção da sustentabilidade e como prática da promoção da
educação ambiental, entre os alunos, funcionários e professores. Durante o
projeto realizadas oficinas, minicursos e rodas de discussões, sobre as temáticas
ambientais que incluíram, reciclagem, poluição da água, poluição do solo, uso de
pesticidas, poluição do ar, plantio de mudas e práticas agroecológicas, todas as
temáticas foram desenvolvidas de acordo com os problemas socioambientais da
região. Durante a execução do projeto obtiveram-se resultados positivos tais
como, a implantação de lixeiras em vários pontos da escola, para que os alunos
fizessem a coleta seletiva, o uso de alimentos oriundos da horta como hortaliças
e verduras na merenda escolar. O reuso da água que emanava dos ar
condicionado foi também algo importante. Por meio desta conscientização, os
alunos começaram a participar ativamente do plantio, da aguação das plantas, da
compostagem para a obtenção dos adubos. Sendo assim, os indivíduos
diretamente envolvidos mostraram-se ativamente preocupados com o meio
ambiente e passaram a envolver toda a escola e os pais dos alunos.
Palavras-chave: Escolas sustentáveis, Educação ambiental, Horta na escola.
Formato de apresentação: Pôster
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Surgimento da Educação Ambiental no Brasil
Anderson Álefe Rodrigues de Oliveira1
1Universidade

do Estado do Rio Grande do Norte
E-mail: anderson_alefi@hotmail.com

O presente trabalho relata a história do surgimento da Educação Ambiental no
Brasil, abordando desde os primeiros acontecimentos até os dias atuais como
também os princípios que nortearam a criação e adesão da Educação Ambiental
no Brasil e no mundo. Diante da crise ambiental vivida no mund0, viu-se a
necessidade da criação da Educação Ambiental, como uma política que tem,
entre seus objetivos, a formação. A Educação Ambiental tem sido cada vez mais
abordada no espaço escolar brasileiro como uma disciplina transversal. Dessa
forma, o aluno é levado a conhecer e estudar áreas relacionadas ao meio
ambiente que estão diretamente ligadas à Educação Ambiental. Utilizamos para a
elaboração deste trabalho levantamentos bibliográficos onde analisamos
documentos como: artigos, teses e monografias sobre o referido tema. Depois de
longas leituras e estudos sobre o surgimento da Educação Ambiental em
território brasileiro, chegamos a um consenso que se faz necessário conhecer
cada vez mais a Educação Ambiental e que os brasileiros têm muito a aprender
sobre os grandes impactos ambientais que ameaçam o Planeta Terra. Também
trazemos alguns pontos importantes sobre a Educação Ambiental e suas ações,
como a agenda 21, que relata um pouco do seu histórico de aprovação no
território Brasileiro, sendo uma das ações desenvolvidas pela Educação
Ambiental visando sempre o desenvolvimento sustentável, além de suas
atividades e dificuldades. Os principais desafios da Agenda 21 Local consistem
no planejamento voltado para a ação compartilhada, na construção de propostas
pactuadas voltadas para a elaboração de uma visão de futuro entre os diferentes
atores envolvidos. E para chegarmos a todo esse conhecimento utilizamos como
metodologia a escolha de artigos, livros e publicações de entidades ligadas ao
meio ambiente, que situaram afinidades ao tema proposto.
Palavras-chave: Surgimento, Educação Ambiental,, Educação Ambiental,, , .
Formato de apresentação: Pôster

21

A madeira “DAWEDI”: uma possibilidade de combate ao
desmatamento na região de Santana do Matos – RN
Maria Dalvanete cavalcante1
1IFRN-

Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do norte, Campus
E-mail: dalvanete.cavalcante@gmail.com

Sobre a confecção de madeira, é importante considerar uma forma proveitosa. O
presente trabalho visa construir uma madeira ecológica do tipo aglomerado
denominada “DAWEDI” utilizando materiais sustentáveis, abundantes na região
da cidade de Santana do Matos/RN, de modo econômico e ambientalmente
correto. A pesquisa envolve um levantamento bibliográfico, sendo o trabalho
pautado no desenvolvimento e produção de uma madeira sustentavel fabricada
apartir de materiais de fácil acesso como: palha de feijão, folha da mangueira,
resina ou colas, que são transformados em madeira através do processo de
prensa em uma forma denominada chincho que é utilizada para fabricação de
queijos. Foram realizados diversos estudos sobre os materiais que poderiam ser
utilizados para produção, bem como testes para averiguar as possibilidades e
consultas com profissionais da área. Após a realização dos experimentos foram
abertas diversas linhas de pesquisas com outros materiais - a folha da
mangueira, palha de feijão e cola - apresentando resultado mais satisfatório no
que se refere à construção da madeira do tipo aglomerado, permitindo que esse
processo proposto venha como alternativa a diminuir o índice de desertificação
da nossa região fruto do desmatamento provocado por diversos fatores, dentre
eles social e econômico. Este tipo de madeira apresentará as seguintes
vantagens: facilidade de acesso aos materiais, tornando a sua execução rápida e
minimizando os prejuízos causados pelo processo normal, além da ampliação de
materiais que poderão aumentar a eficiência do projeto.
Palavras-chave: Madeira ecológica, Desmatamento, Materiais sustentáveis,
Produção Econômica, Meio Ambiente.
Formato de apresentação: Oral
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Produção de mudas e sementes nativas da Caatinga:
perpectivas e desafios
Deise Lais da Silva Bento1, Elyne Lara Cabral de Araújo1, José Nazareno Ramalho
Junior1, Mayara Patricia da Cunha1
1IFRN

E-mail: Deise1996@outlook.com

Ao longo do contexto histórico as questões relacionadas ao reflorestamento de
áreas degradadas pelo desmatamento têm sido discutidas. É fundamental
sensibilizar os estudantes e também a comunidade sobre a importância da
conservação dos recursos naturais. Desta forma, objetivou-se fazer uso de
atividades que conscientizassem sobre a importância do plantio de sementes
nativas da Caatinga, como forma de sensibilizar os estudantes na manutenção
dos recursos naturais e sobre a importância do conhecimento de práticas
integradoras que podem ser utilizadas tanto na agricultura como também na
pecuária e que podem ter um papel social e gerar renda. O presente trabalho foi
realizado no viveiro de mudas do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte, localizado no município de Ipanguaçu, Rio
Grande do Norte, durante os meses de novembro/dezembro de 2017 e janeiro de
2018. Foram realizadas aulas práticas de produção de mudas e sementes nativas
e ministradas aulas expositivas dialogando com os alunos do 4° período de
graduação no curso de tecnologia em Agroecologia sobre a importância das
plantas nativas da Caatinga: seu potencial econômico, farmacêutico e ecológico.
A turma foi dividida em pequenos grupos, onde cada um foi responsável pelo
processo de produção das mudas, desde a confecção do substrato, enchimento
dos sacos e tubetes até a semeadura, e também fazia a avaliação do percentual de
germinação. Posteriormente, foi feito o plantio de sementes de espécies do
bioma caatinga, na primeira aula prática foram plantadas sementes de Ipê roxo
(Handroanthus avellanedae) e a cada nova aula prática eram plantadas outras
espécies nativas. Foram plantadas: sabiá (Mimosa caesalpiniifolia) e antes do seu
plantio foi necessário fazer a quebra de dormência com água morna, jurema
branca (Chloroleucon tortum) e pereiro (Aspidosperma pyrifolium). Após, cada
grupo ficou responsável por escolher uma espécie nativa e apresentar um
seminário sobre ela.
Palavras-chave: recursos naturais, papel social, reflorestamento.
Formato de apresentação: Oral
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A Del Monte Fresh Produce Brasil Ltda é uma empresa produtora,
comercializadora e distribuidora de frutas e derivados. No estado do Rio Grande
do Norte, a empresa iniciou suas atividades na microrregião do Vale do Açu com
a produção de banana nos municípios de Açu (fazenda Martins), de Carnaubais
(fazenda Mulata) e de Ipanguaçu (fazenda Veneza). Nesse contexto, o trabalho
tem por objetivo geral analisar o processo de produção da banana na empresa
Del Monte Fresh Produce Brasil Ltda. – Fazenda Veneza – Estabelecimento 18 –
município de Ipanguaçu/RN. Os objetivos específicos são: identificar os insumos,
equipamentos e máquinas utilizadas no processo produtivo da banana; e
caracterizar as etapas do processo produtivo da banana na referida unidade da
empresa. A pesquisa foi do tipo descritiva, sendo operacionalizada por meio de
um estudo de caso e organizada em quatro etapas metodológicas: revisão
bibliográfica; trabalhos de campo para observação in loco, obtenção de registros
fotográficos e realização de entrevistas com funcionários da empresa. A atuação
da empresa é pautada no modelo do agronegócio, onde podemos verificar a
aplicação articulada de capital natural, capital humano, ciência e tecnologia em
todas as etapas produtivas da banana, desde a laboratorial até a pós-colheita.
Além disso, destacamos a proletarização dos trabalhadores rurais, a fiscalização
contínua do trabalhador, a integração com os setores secundário e terciário da
economia, a relação com mercados nacionais e internacionais, entre outros
aspectos produtivos e organizacionais.
Palavras-chave: Fruticultura, Agronegócio, Vale do Açu.
Formato de apresentação: Oral
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Sabe-se que as matas ciliares desempenham importante função ambiental, como:
formação de corredores ecológicos; trânsito de espécies de animais, polens e
sementes; crescimento de populações; manutenção de fluxos gênicos;
reprodução e sobrevivência das espécies nativas; entre outras. Porém, o modelo
do agronegócio brasileiro, ao produzir monocultivos em larga escala em extensas
áreas de terra, tem historicamente contribuído para a descaracterização e
supressão das matas ciliares, provocando diferentes tipos de impactos
ambientais. Nesse contexto, o objetivo da pesquisa foi diagnosticar o estado de
conservação das matas ciliares das margens do rio Piranhas-Açu e do rio Cuó na
comunidade Baldum, município de Ipanguaçu/RN. A metodologia utilizada foi
baseada nas seguintes etapas: levantamento da legislação ambiental aplicável;
trabalhos de campo para observação in loco, obtenção de registros fotográficos e
identificação de possíveis impactos ambientais; aplicação de questionário com os
moradores da comunidade; análise de imagens da área por meio do programa
Google Earth; e para os cálculos das áreas empregou-se o programa GE Path
versão 1.4.6. Foi constatada a ausência e redução de vegetação nativa nas áreas
sujeitas à inundação fluvial, aumentando o potencial de processos erosivos e de
assoreamento, principalmente no rio Piranhas-Açu, onde o desmatamento de sua
zona ripária não é recente. Contudo, foi também diagnosticado em alguns
trechos um processo de regeneração natural, mostrando um saldo positivo entre
os anos de 1969 e 2016. É importante ressaltar que no processo de regeneração
foram constatadas espécies de plantas invasoras como o neem (Azadirachta
indica), a algaroba (Prosopis juliflora SW DC) e a flor-de-ceda (Calotropis
procera). Sabendo-se que o rio Piranhas-Açu é um curso hídrico fundamental
para o abastecimento de água dos municípios da microrregião do Vale do
Açu/RN, recomenda-se com grau de prioridade nas políticas hídricas e
ambientais a execução de um projeto de recuperação das matas ciliares na
comunidade.
Palavras-chave: Mata ciliar, Desmatamento, Código florestal, Ipanguaçu,
Atividade rural.
Formato de apresentação: Oral
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Um ecossistema pode ser definido como conjunto dos fatores bióticos (seresvivos) e abióticos (e.g. água, luz, temperatura, umidade) presentes em um
determinado local. A dinâmica de um ecossistema pode ser visualizada a partir
do fluxo de energia e matéria ao longo de cadeias tróficas, que seguem a partir
dos organismos produtores, até seus consumidores, representados por
predadores e herbívoros. Ainda que processos como a fotossíntese e a respiração
celular tenham um forte impacto em escalas maiores como ecossistemas, essa
ligação não é muito óbvia, e no presente trabalho buscamos construir um
ecossistema artificial que possa facilitar o ensino de ciências. Os terrários serão
monitorados utilizando sensores acoplados a um microprocessador Arduíno que
realizarão o registro da concentração de CO2, umidade do ar e do solo,
luminosidade e temperatura. Esses dados serão utilizados para demonstrar
como os processos bioquímicos podem modificar a composição da atmosfera do
ecossistema, como o acúmulo de oxigênio durante o dia, quando a fotossíntese é
o processo mais importante, ou o acúmulo de CO2 na parte da noite, quando a
respiração passa a ser predominante. O pequeno mundo quadrado permite
realizar um paralelo entre o planeta em que vivemos e o ecossistema artificial,
permitindo realizar discussões que vão desde o funcionamento de ecossistemas
e comunidades biológicas, mas que também passam pela bioquímica
(fotossíntese e respiração) e a informática. Por meio de desenhos experimentais
diferentes é possível examinar a influência das espécies das plantas ou como
esses ambientes reagem à quantidade de água disponível, o que permite realizar
uma discussão mais ampla acerca do aquecimento global e perda de diversidade.
Assim, esperamos que o pequeno mundo quadrado possa contribuir com a
melhor formação dos alunos, e também que ajude a formar sujeitos responsáveis
pelo meio ambiente, a partir do entendimento de como as modificações podem
ser prejudiciais ao próprio ser humano.
Palavras-chave: Ecossistema, terrários, Arduíno, sensores, Ensino.
Formato de apresentação: Pôster
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O presente projeto abrange uma área pouco explorada. O reuso das águas cinza é
ainda uma alternativa que requer estudos e atitudes de conscientização por
parte das pessoas. Para fazer essa medida funcionar, órgãos municipais,
estaduais, federais e não governamentais, precisam promover políticas públicas
voltadas para essa prática. Considerada um bem essencial para a vida, a água
está ficando escassa pela forma desordenada de seu consumo, com isso vem-se
criando formas alternativas de reaproveitar as águas, vindas de pias, chuveiro, e
tanques de lavar roupas, para serem reaproveitadas com o intuito de diminuir o
uso da água potável em tarefas que necessariamente não precisam de uma água
de qualidade para realizar sua atividade. Para isso, estão usando dessa prática
que além de ser um reaproveitamento ainda é considerada sustentável. Observase que a região do vale do Assú, situada no Rio grande do Norte, conta com um
numeroso polo ceramista que utiliza a água em larga escala para a construção de
suas matérias-primas. A indústria ceramista atinge atualmente um grande
potencial em produção de tijolos, telhas e lajotas, sendo utilizados
principalmente na construção civil, tendo em vista um consumo médio de 10.000
L de água potável por dia de acordo com sua cadeia produtiva diária. Quanto
maior a produção, um volume maior de água é utilizada, um gasto notável que
poderia ser consumido pela população em suas atividades cotidianas. Portanto, o
nosso projeto visa fazer o reuso desta água nas indústrias cerâmicas na cidade de
Itajá/RN.
Palavras-chave: Águas Cinzas, Saneamento básico, Sustentabilidade, Cerâmicas.
Formato de apresentação: Oral
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A sociedade civil organizada apresenta formas de ativismo social de base local.
São movimentos que articulam redes de cooperação e sociabilidade, visando a
participação política dos indivíduos e a conscientização para a conservação do
meio ambiente. São ações voltadas para a sustentabilidade socioambiental que
desencadeiam uma apropriação dos lugares como espaços sociais de luta. O
associativismo local é uma forma de reivindicação e participação democrática
com um conteúdo ético ambiental, pois parte do pressuposto de que as pessoas
que compõem o corpo social devem ser conscientes de sua cooperação para a
conservação e manutenção do bem público. O projeto “DesmascarArte” surgiu
com a proposta do uso da praça pública, a partir de atividades culturais que
possibilitassem a participação dos moradores, ressignificando a praça como
espaço de ecocidadania, convivência e sociabilidade. O “DesmascarArte” é,
portanto, uma expressão comunitária da sociedade civil organizada que busca
revalorizar o espaço público da praça como opção de lazer, recreação e convívio
social, objetivando uma política e ética socioambiental. O projeto emerge, então,
como força associativa local que promove uma cidadania ecológica no município
de Tabuleiro do Norte/Ceará.
Palavras-chave: associativismo local, ética socioambiental, ecocidadania, praça
pública, DesmascarArte.
Formato de apresentação: Pôster

28

Compreensão sobre relações ecológicas em um
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A sociedade contemporânea tem-se inquietado com assuntos relacionados a
questões ambientais. O estudo, nesta perspectiva, tem avançado visto que a
preocupação com os recursos naturais e seus possíveis efeitos desastrosos vem
se apresentando gradativamente na natureza. Desta forma, o conhecimento dos
conceitos básicos da ecologia se torna necessário, em razão que a compreensão
desta ciência auxilia a entender as relações entre seres vivos e o ambiente a qual
está inserido. Diante do exposto, objetivou-se conhecer o modo como os
formandos em Meio Ambiente avaliam e refletem sobre as relações ecológicas,
como estes compreendem o seu significado, reconhecendo em sua localidade e
pondo em prática suas experiências. A pesquisa foi realizada no Instituto de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Ipanguaçu, aos
alunos do curso técnico em Meio Ambiente na modalidade subsequente. Onde
apresenta os resultados obtidos através da aplicação de um questionário
semiestruturado, com alunos do 1° e 3° período para serem comparados, com o
intuito de avaliar o nível de conhecimento dos mesmos a respeito dos temas em
questão. A intenção então foi investigar se realmente está sendo formado
profissionais bem preparados, para que atuem de forma significante na
conservação do ambiente. Porém, não foi o esperado, visto que grande parte dos
alunos que participaram, não tiveram este conhecimento no ensino médio, mas
apenas no curso de Meio Ambiente no IFRN. No 3° período relataram em suas
respostas que houve confusão devido ao tempo em que viram este conteúdo,
enquanto a turma do 1° período já sentiu mais facilidade por ainda estar recente
o assunto trabalhado em sala. Contudo, sabe-se que a importância da percepção
do ambiente é fundamental para sua formação e que devem estudar mais e
desempenhar o que foi compreendido. Pois eles serão responsáveis em
promover a preservação ambiental.
Palavras-chave: interações ecológicas, interações ecológicas, preservação.
Formato de apresentação: Pôster
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