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Apresentação 
 
Esta cartilha digital é o resultado das pesquisas realizadas pelos alunos da segunda série na disciplina 

Projeto Integrador do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio do IF Baiano, campus Senhor 
do Bonfim.  

Motivados a descobrir estratégias que inspirem os moradores do Semiárido a aproveitar as 

potencialidades para inovar e gerar renda, os alunos apresentam o resultado de pesquisas com o objetivo de 
contribuir com o fortalecimento da região, através da divulgação de ações que podem ser implementadas para 
melhorar a vida, principalmente dos mais vulneráveis. 

O objetivo é que este material sirva para dar visibilidade a alternativas e oportunidades de 
aproveitamento racional de produtos e recursos regionais. É necessário conscientizar as pessoas de que há um 
grande potencial no Semiárido que precisa ser enxergado, valorizado e aproveitado e sua exploração sustentável 
pode mudar a vida das famílias, impulsionando o desenvolvimento regional. 

É possível produzir no Semiárido e transformar a vida das pessoas, considerando suas especificidades 
e, sobretudo, suas potencialidades. 
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O USO DA ACEROLA NA PRODUÇÃO DE NATCHUP 
Aline Cristine dos Santos Silva 2° ANO C 

 

 
A acerola é uma fruta nativa da América Central, América do Sul e das ilhas do 

Caribe, conhecida também como cereja das Antilhas. É muito conhecida por causa do seu 

grande teor de ácido ascórbico, ou seja, vitamina, com apenas dois frutos as necessidades 

diárias de vitamina C são sanadas. 

A aceroleira cresce e produz de forma satisfatória em climas tropical e subtropical. 

Temperaturas médias em torno de 25°C a 27°C são consideradas ideais para o cultivo. 

Desenvolve-se bem. desde o nível do mar até 800m de altitude. 

A época de colheita da acerola ocorre geralmente uma vez ao ano e durante o 

repouso vegetativo (inverno), a acerola produz várias safras por ano, sendo assim influência 

bastante nos meses em que a safra se concentra. Este fruto têm um rendimento dde suco 

entre 49% a 75% do seu peso, o consumo em expansão dessa fruta deve-se, basicamente, 

a seu elevado teor de ácido ascórbico (Vitamina C) que, em algumas variedades, alcança 

até 5.000 miligramas por 100 gramas de polpa. Este índice chega a ser cem vezes superior 

ao da laranja ou dez vezes ao da goiaba, frutas com alto conteúdo dessa vitamina. 

 
Figura 1: Frutos da Acerola 

 
 
Produção: 

Fonte:saberhortifruti.com.br/acerola/ 

➢ A produção dependendo das condições climáticas locais e da condução do 

plantio, a partir de oito meses surgem os primeiros frutos da aceroleira. A planta 

pode registrar anualmente três ou mais safras concentradas, principalmente, na 

primavera e verão. 

 
Produção Nacional: 

➢ O Brasil é considerado o maior produtor, consumidor e exportador mundial de 

acerola. 

➢ Os principais estados brasileiros produtores são: 
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➢ Pernambuco 23,11% da produção nacional; 

➢ Ceará 14,32%; 

➢ São Paulo 11,39%; 

➢ Bahia 10,48%. 

 
 

Produção Reginal: 

➢ A lavoura de Caliman está no bairro Área Verde, em Santarém, oeste do Pará, 

em uma área de 1,8 hectares, dividida entre a plantação de acerola e goiabas. 

Atualmente, em sua propriedade, existem 510 pés de acerolas e 385 pés de 

goiabas. 

 
Inovação “Natchup” 

 
 

Um grupo de estudantes e professores do curso de Engenharia de Alimentos da Universidade 

Federal do Ceará (UFC) desenvolveu um ketchup feito a partir da acerola. O alimento, chamado 

"Natchup", foi premiado no Salão Internacional da Alimentação, na Feira de Negócios Inovadores, 

realizada em Paris. 

O intuito do dessa inovação é que parte dos lucros obtidos com venda do produto 

será destinada a intuições de caridade. 

Figura 2: Natchup 
 

Fonte:g1.globo.com 

 
  Fontes: 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Acerola 

https://revistagloborural.globo.com/vida-na-fazenda/gr-responde/noticia/2013/12/poda-da- 

aceroleira.html 

https://www.embrapa.br/mandioca-e-fruticultura/cultivos/acerola 

https://www.google.com/amp/s/revistagloborural.globo.com/amp/vida-na-fazenda/como- 

plantar/noticia/2015/08/como-plantar-acerola.html 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Acerola
https://www.embrapa.br/mandioca-e-fruticultura/cultivos/acerola
https://www.google.com/amp/s/revistagloborural.globo.com/amp/vida-na-fazenda/como-plantar/noticia/2015/08/como-plantar-acerola.html
https://www.google.com/amp/s/revistagloborural.globo.com/amp/vida-na-fazenda/como-plantar/noticia/2015/08/como-plantar-acerola.html
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Um grupo de estudantes e professores do curso de Engenharia de Alimentos da Universidade 

Federal do Ceará (UFC) desenvolveu um ketchup feito a partir da acerola. O alimento, chamado 
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realizada em Paris. 
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Fontes: 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Acerola 

https://revistagloborural.globo.com/vida-na-fazenda/gr-responde/noticia/2013/12/poda-da- 
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https://www.google.com/amp/s/revistagloborural.globo.com/amp/vida-na-fazenda/como-plantar/noticia/2015/08/como-plantar-acerola.html
https://www.google.com/amp/s/revistagloborural.globo.com/amp/vida-na-fazenda/como-plantar/noticia/2015/08/como-plantar-acerola.html
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CAJU E SEUS BENEFÍCIOS 

Geovana de Jesus Nunes – 2ºC 

O cajueiro é planta cultivada que pertence à família Anacardiaceae e ao gênero. 

Anacardium. Esse gênero é constituído por várias espécies encontradas nos biomas 

Amazônia, Cerrado e Caatinga. De todas as espécies de cajueiro, apenas a Anacardium 

occidentale L. é explorada comercialmente. Os cajueiros dessa espécie são divididos em 

dois tipos: o cajueiro comum ou gigante e o cajueiro anão-precoce. 

Figura 1: Caju - Fruto do Cajueiro 
 

.  

https://s1.static.brasilescola.uol.com.br/be/conteudo/images/caju-fruto-cajueiro537e5ce3bc445.jpg 
 

A região brasileira que se destaca com a produção de frutíferas tropicais é o 

Nordeste. O cajueiro pode ser cultivado em pequenas áreas como em áreas grandes em 

regiões de clima quente e seco, em que se desenvolve melhor. A fruteira tem grande 

importância econômica pela capacidade de gerar renda e emprego. A frutificação do fruto 

ocorre na primavera e verão. O fruto do cajueiro (o caju) é caracterizado com um 

pseudofruto. O pedúnculo pode ter coloração amarela, alaranjada ou vermelha que se 

desenvolve e contem polpa suculenta e carnosa. O verdadeiro fruto é a castanha do caju, 

pequeno, de coloração escura e consistência dura. 

Benefícios do caju: Auxília na redução do colesterol LDL, ação antioxidante, 

energia para atividades físicas, melhoram a saúde dos dentes e ossos, melhora a pele e 

o cabelo, melhora o humor, melhora a função sexual, possui efeitos anti-inflamatórios, 

fortalece o sistema imunológico. A castanha, cabo do caju, é o fruto verdadeiro que gera 

a amêndoa. Alimento rico em vários nutrientes, é consumido torrado e tem como principal 

destino as exportações. Norte-americanos e canadenses são grandes compradores do 

produto nacional. A parte carnosa da fruta, pedúnculo, é considerado o falso fruto e 

apresenta cor alaranjada ou avermelhada. Além de ser consumida in natura, pode se fazer 

sucos, cajuína – suco de caju clarificado, sorvetes, doces cristalizados, compotas, licor, 

mel, geleias e até cachaça. 

 

 
HAMBÚRGUER DA FIBRA DE CAJU 

Figura 2: Imagem referente ao hambúrguer vegano com caju 

https://alavoura.com.br/wp-content/uploads/2020/12/Amazonika-Burguer-2-Cred- 
TomasRangel-scaled-e1608318478853.jpg 

https://s1.static.brasilescola.uol.com.br/be/conteudo/images/caju-fruto-cajueiro-537e5ce3bc445.jpg
https://s1.static.brasilescola.uol.com.br/be/conteudo/images/caju-fruto-cajueiro-537e5ce3bc445.jpg
https://s1.static.brasilescola.uol.com.br/be/conteudo/images/caju-fruto-cajueiro-537e5ce3bc445.jpg
https://s1.static.brasilescola.uol.com.br/be/conteudo/images/caju-fruto-cajueiro-537e5ce3bc445.jpg
https://s1.static.brasilescola.uol.com.br/be/conteudo/images/caju-fruto-cajueiro-537e5ce3bc445.jpg
https://s1.static.brasilescola.uol.com.br/be/conteudo/images/caju-fruto-cajueiro-537e5ce3bc445.jpg
https://alavoura.com.br/wp-content/uploads/2020/12/Amazonika-Burguer-2-Cred-Tomas-Rangel-scaled-e1608318478853.jpg
https://alavoura.com.br/wp-content/uploads/2020/12/Amazonika-Burguer-2-Cred-Tomas-Rangel-scaled-e1608318478853.jpg
https://alavoura.com.br/wp-content/uploads/2020/12/Amazonika-Burguer-2-Cred-Tomas-Rangel-scaled-e1608318478853.jpg
https://alavoura.com.br/wp-content/uploads/2020/12/Amazonika-Burguer-2-Cred-Tomas-Rangel-scaled-e1608318478853.jpg
https://alavoura.com.br/wp-content/uploads/2020/12/Amazonika-Burguer-2-Cred-Tomas-Rangel-scaled-e1608318478853.jpg
https://alavoura.com.br/wp-content/uploads/2020/12/Amazonika-Burguer-2-Cred-Tomas-Rangel-scaled-e1608318478853.jpg
https://alavoura.com.br/wp-content/uploads/2020/12/Amazonika-Burguer-2-Cred-Tomas-Rangel-scaled-e1608318478853.jpg
https://alavoura.com.br/wp-content/uploads/2020/12/Amazonika-Burguer-2-Cred-Tomas-Rangel-scaled-e1608318478853.jpg
https://alavoura.com.br/wp-content/uploads/2020/12/Amazonika-Burguer-2-Cred-Tomas-Rangel-scaled-e1608318478853.jpg
https://alavoura.com.br/wp-content/uploads/2020/12/Amazonika-Burguer-2-Cred-Tomas-Rangel-scaled-e1608318478853.jpg
https://alavoura.com.br/wp-content/uploads/2020/12/Amazonika-Burguer-2-Cred-Tomas-Rangel-scaled-e1608318478853.jpg
https://alavoura.com.br/wp-content/uploads/2020/12/Amazonika-Burguer-2-Cred-Tomas-Rangel-scaled-e1608318478853.jpg
https://alavoura.com.br/wp-content/uploads/2020/12/Amazonika-Burguer-2-Cred-Tomas-Rangel-scaled-e1608318478853.jpg
https://alavoura.com.br/wp-content/uploads/2020/12/Amazonika-Burguer-2-Cred-Tomas-Rangel-scaled-e1608318478853.jpg
https://alavoura.com.br/wp-content/uploads/2020/12/Amazonika-Burguer-2-Cred-Tomas-Rangel-scaled-e1608318478853.jpg
https://alavoura.com.br/wp-content/uploads/2020/12/Amazonika-Burguer-2-Cred-Tomas-Rangel-scaled-e1608318478853.jpg
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Da união entre sabor, tecnologia, sustentabilidade e saúde nasceu a startup 

Amazonika Mundi, que chega ao mercado com o uso pioneiro de carne de fibra de caju. 

A alternativa para substituir a proteína animal é o ingrediente principal de seus alimentos 

100% à base de plantas. A ideia é trazer para o dia a dia de quem consome carne bovina, 

suína, de aves ou de peixes, alternativas praticamente idênticas em sabor e textura, que 

vão impactar de forma positiva a saúde das pessoas e a preservação do planeta. A 

novidade deve agradar, sobretudo, quem adora carne, mas quer largar o hábito ou ao 

menos reduzir o consumo. 

A utilização inédita da carne de fibra de caju na produção de alimentos livres de 

proteína animal é o grande trunfo da nova marca para conferir uma surpreendente textura 

muito próxima à da carne animal, além de trazer benefícios nutricionais. A inovação se 

deu graças a uma importante parceria mantida com a Embrapa. Dessa forma, além de 

sabor e saúde, o pilar sustentabilidade entra em cena ao aumentar a cadeia de valor da 

cajucultura, uma das mais importantes do nordeste brasileiro. Normalmente descartada 

pela indústria (cerca de 75% das 900 mil toneladas eram desperdiçadas por ano), essa 

fibra é um coproduto da fabricação do suco da fruta. 

Fonte: 

 
https://brasilescola.uol.com.br/frutas/caju.htm 

https://ciclovivo.com.br/inovacao/negocios/startup-fibra-de-caju-substituir-carne-animal/ 

https://brasilescola.uol.com.br/frutas/caju.htm
https://ciclovivo.com.br/inovacao/negocios/startup-fibra-de-caju-substituir-carne-animal/
https://ciclovivo.com.br/inovacao/negocios/startup-fibra-de-caju-substituir-carne-animal/
https://ciclovivo.com.br/inovacao/negocios/startup-fibra-de-caju-substituir-carne-animal/
https://ciclovivo.com.br/inovacao/negocios/startup-fibra-de-caju-substituir-carne-animal/
https://ciclovivo.com.br/inovacao/negocios/startup-fibra-de-caju-substituir-carne-animal/
https://ciclovivo.com.br/inovacao/negocios/startup-fibra-de-caju-substituir-carne-animal/
https://ciclovivo.com.br/inovacao/negocios/startup-fibra-de-caju-substituir-carne-animal/
https://ciclovivo.com.br/inovacao/negocios/startup-fibra-de-caju-substituir-carne-animal/
https://ciclovivo.com.br/inovacao/negocios/startup-fibra-de-caju-substituir-carne-animal/
https://ciclovivo.com.br/inovacao/negocios/startup-fibra-de-caju-substituir-carne-animal/
https://ciclovivo.com.br/inovacao/negocios/startup-fibra-de-caju-substituir-carne-animal/
https://ciclovivo.com.br/inovacao/negocios/startup-fibra-de-caju-substituir-carne-animal/
https://ciclovivo.com.br/inovacao/negocios/startup-fibra-de-caju-substituir-carne-animal/
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CAPACITAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA. 
Clarice dos Reis Cardoso, Ellen Victória da Silva Timoteo, Iris Alves de Souza - 2° ano C 

 

O abastecimento de água surgiu da necessidade dos seres humanos transportarem 

este recurso para outras localidades, utilizando assim na agricultura, dessedentação animal 

e pessoal entre outras atividades. As sociedades se organizaram em vilas, que 

posteriormente se tornaram cidades e a necessidade de água para diferentes finalidades 

fez com que surgissem as primeiras obras visando o abastecimento de água para as 

comunidades. 

Dessa forma se faz necessário o desenvolvimento de técnicas para a captação de 

insumos hídricos para uso em pequenas propriedades e comunidades rurais que possibilitem 

alterar o perfil da convivência do homem com condições climáticas adversas, bem como 

proporcionar estímulos ao desenvolvimento do setor rural, como: 

 

 
• Barragem subterrânea – É construída em áreas de baixios, córregos e riachos que 

se formam no inverno. Sua construção é feita escavando-se uma vala até a camada 

impermeável do solo, a rocha. Essa vala é forrada por uma lona de plástico e depois 

fechada novamente. Desta forma, cria-se uma barreira que “segura” a água da chuva 

que escorre por baixo da terra, deixando a área encharcada. 

 

• Tanque de pedra ou caldeirão - É uma tecnologia comum em áreas de serra ou 

onde existem lajedos, que funcionam como área de captação da água de chuva. São 

fendas largas, barrocas ou buracos naturais, normalmente de granito. O volume de 

água armazenado vai depender do tamanho e da profundidade do tanque. Para 

aumentar a capacidade, são erguidas paredes de alvenaria, na parte mais baixa ou 

ao redor do caldeirão natural, que servem como barreira para acumular mais água. 

É uma tecnologia de uso comunitário. Em geral, cada tanque, beneficia 12 famílias. 

A água armazenada é utilizada pelas famílias para o consumo dos animais, 

plantações e nos afazeres domésticos. 
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A água precisa estar sempre bem tratada, pois por mais que pareça limpa e 

transparente, além de não demonstrar odor, os encanamentos por onde a água passam 

está sempre sujo, o que acarreta na contaminação da água que sai pela torneira. 

Os cuidados com armazenamento também são importantes, porque o 

armazenamento incorreto gera contaminação. Tomando esses cuidados fica muito mais 

fácil consumir a água, protegendo a saúde de todas pessoas. 

Fontes: 

http://www.asabrasil.org.br/169-radio-asa/series/sementes-do-semiarido/1309-edicao- 

sergipe-sementes-do-semiarido 

 
 

http://llengenhariaambiental.com.br/2018/02/06/qual-a-importancia-de-um-sistema-de- 

abastecimento-de-agua/ 

 

http://www.ideiasocioambiental.com.br/dicas-sobre-cuidados-e-armazenamento-de-agua/ 

http://www.asabrasil.org.br/169-radio-asa/series/sementes-do-semiarido/1309-edicao-sergipe-sementes-do-semiarido
http://www.asabrasil.org.br/169-radio-asa/series/sementes-do-semiarido/1309-edicao-sergipe-sementes-do-semiarido
http://llengenhariaambiental.com.br/2018/02/06/qual-a-importancia-de-um-sistema-de-abastecimento-de-agua/
http://llengenhariaambiental.com.br/2018/02/06/qual-a-importancia-de-um-sistema-de-abastecimento-de-agua/
http://www.ideiasocioambiental.com.br/dicas-sobre-cuidados-e-armazenamento-de-agua/
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MANDIOCA COMO FONTE DE RENDA 

Juliane Rodrigues de Oliveira Cruz, Vanessa Ellen Souza Vieira – 2ºC 

 
 

A mandioca, também conhecida como aipim, é um alimento produzido em toda 

região brasileira, destacando-se a região semiárida do Nordeste, por fácil adaptação 

aos tempos secos e os solos com baixa fertilidade. 

Pertencente à família Euphorbiaceae, podendo atingir até cinco metros de 

altura, sendo uma espécie arbustiva, perene e lenhosa. Possui uma raiz de formato 

cônico ou cilíndrico e cor externa marrom-claro e interna branca ou amarelada. As 

folhas são uma boa fonte de proteínas e apresentam-se ricas em aminoácido lisina. 

Utilizada também na alimentação, um exemplo é a maniçoba. 

Possui um grande valor nutricional. Apresenta alta quantidade de amido, ricas 

em carboidratos, sendo uma fonte de caloria. Contém vitamina C e minerais, como 

cálcio, fósforo e ferro. 

A mandioca não é utilizada exclusivamente na alimentação. Essa planta é 

utilizada na produção de etanol, plásticos biodegradáveis, madeira compensada e 

cosméticos e na indústria têxtil. 

Figura 1: Mandioca 
 

 

Fonte: Brasil Escola 

 

CERVEJA COMO INOVAÇÃO NA ECONOMIA DE 

PRODUTORES DO SEMIÁRIDO 

A mandioca é uma cultura que tem muita versatilidade no mercado alimentício 

e também não alimentício, como na fabricação de folhas de caderno. Mas uma 

maneira que vem ganhando destaque, principalmente na região nordeste, localizada 

no Maranhão, é em forma de cerveja. 



 

13 
  

Nesse processo se utiliza a fécula da mesma para produzir essa bebida, que 

recebe o nome de magnífica, lançada pela cervejaria Ambev, em estados do 

Nordeste. 

Esse projeto surgiu da necessidade de trazer uma maior fonte de renda para 

os agricultores familiares, pois muitos desses produtores utilizavam essa planta 

somente para a produção de farinha. 

Portanto, se formos analisar, é um projeto que dá bastante lucro, isso porque 

o Brasil é um dos países que mais consome cerveja no mundo, de acordo com o 

jornal Ohoje. 

Figura 2: Cerveja de Mandioca 

 
Fonte: CeO Agro 

 

Fontes: 

https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/134153/mandioca-no- 

semi-arido 

https://brasilescola.uol.com.br/saude/mandioca.htm 

https://www.ambev.com.br/marcas/cervejas/magnifica-do-maranhao/magnifica 

https://ohoje.com/noticia/sem-categoria/n/167800/t/cerveja-e-a-bebida-alcoolica- 

mais-consumida-no- 

brasil/#:~:text=Cerveja%20%C3%A9%20a%20bebida%20alco%C3%B3lica%20mais 

%20%20consumida%20no%20Brasil,- 

Postado%20em%3A%2002&text=Amanh%20%C3%A3%20%C3%A9%20comemora 

do%20o%20dia,no%20Brasil%20e%20no%20mundo. 

https://www.comprerural.com/cerveja-de-mandioca-modifica-vida-de- 

agricultores/#:~:text=Cerveja%20%20feita%20de%20mandioca%20vira,e%20vendida%20exclusivam 

ente%20no%20Estado 

https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/134153/mandioca-no-semi-arido
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/134153/mandioca-no-semi-arido
https://brasilescola.uol.com.br/saude/mandioca.htm
https://www.ambev.com.br/marcas/cervejas/magnifica-do-maranhao/magnifica
https://ohoje.com/noticia/sem-categoria/n/167800/t/cerveja-e-a-bebida-alcoolica-mais-consumida-no-brasil/#%3A~%3Atext%3DCerveja%20%C3%A9%20a%20bebida%20alco%C3%B3lica%20mais%20%20consumida%20no%20Brasil%2C-Postado%20em%3A%2002%26text%3DAmanh%20%C3%A3%20%C3%A9%20comemorado%20o%20dia%2Cno%20Brasil%20e%20no%20mundo
https://ohoje.com/noticia/sem-categoria/n/167800/t/cerveja-e-a-bebida-alcoolica-mais-consumida-no-brasil/#%3A~%3Atext%3DCerveja%20%C3%A9%20a%20bebida%20alco%C3%B3lica%20mais%20%20consumida%20no%20Brasil%2C-Postado%20em%3A%2002%26text%3DAmanh%20%C3%A3%20%C3%A9%20comemorado%20o%20dia%2Cno%20Brasil%20e%20no%20mundo
https://ohoje.com/noticia/sem-categoria/n/167800/t/cerveja-e-a-bebida-alcoolica-mais-consumida-no-brasil/#%3A~%3Atext%3DCerveja%20%C3%A9%20a%20bebida%20alco%C3%B3lica%20mais%20%20consumida%20no%20Brasil%2C-Postado%20em%3A%2002%26text%3DAmanh%20%C3%A3%20%C3%A9%20comemorado%20o%20dia%2Cno%20Brasil%20e%20no%20mundo
https://ohoje.com/noticia/sem-categoria/n/167800/t/cerveja-e-a-bebida-alcoolica-mais-consumida-no-brasil/#%3A~%3Atext%3DCerveja%20%C3%A9%20a%20bebida%20alco%C3%B3lica%20mais%20%20consumida%20no%20Brasil%2C-Postado%20em%3A%2002%26text%3DAmanh%20%C3%A3%20%C3%A9%20comemorado%20o%20dia%2Cno%20Brasil%20e%20no%20mundo
https://ohoje.com/noticia/sem-categoria/n/167800/t/cerveja-e-a-bebida-alcoolica-mais-consumida-no-brasil/#%3A~%3Atext%3DCerveja%20%C3%A9%20a%20bebida%20alco%C3%B3lica%20mais%20%20consumida%20no%20Brasil%2C-Postado%20em%3A%2002%26text%3DAmanh%20%C3%A3%20%C3%A9%20comemorado%20o%20dia%2Cno%20Brasil%20e%20no%20mundo
https://ohoje.com/noticia/sem-categoria/n/167800/t/cerveja-e-a-bebida-alcoolica-mais-consumida-no-brasil/#%3A~%3Atext%3DCerveja%20%C3%A9%20a%20bebida%20alco%C3%B3lica%20mais%20%20consumida%20no%20Brasil%2C-Postado%20em%3A%2002%26text%3DAmanh%20%C3%A3%20%C3%A9%20comemorado%20o%20dia%2Cno%20Brasil%20e%20no%20mundo
https://www.comprerural.com/cerveja-de-mandioca-modifica-vida-de-agricultores/#%3A~%3Atext%3DCerveja%20%20feita%20de%20mandioca%20vira%2Ce%20vendida%20exclusivamente%20no%20Estado
https://www.comprerural.com/cerveja-de-mandioca-modifica-vida-de-agricultores/#%3A~%3Atext%3DCerveja%20%20feita%20de%20mandioca%20vira%2Ce%20vendida%20exclusivamente%20no%20Estado
https://www.comprerural.com/cerveja-de-mandioca-modifica-vida-de-agricultores/#%3A~%3Atext%3DCerveja%20%20feita%20de%20mandioca%20vira%2Ce%20vendida%20exclusivamente%20no%20Estado
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O USO DO UMBU NO SEMIÁRIDO 

Ítallo Limeira Da Silva, Luiz Eduardo Soares Ferreira, Renivan Ferreira da 

Silva. 2° ano C 

Figura 1 :Umbu na tigela(Spondias tuberosas) 

Fruta umbu tem alto teor de minerais como 

cálcio, ferro, fósforo, potássio e zinco Além de 

ser fonte de vitaminas importantes, a fruta umbu 

é rica em minerais indispensáveis para o 

organismo, como cálcio e fósforo (importantes 

para a formação e fortalecimento dos ossos e 

dentes), ferro (responsável pelo transporte de 

oxigênio entre as células), potássio e zinco 

(fundamentais para o funcionamento dos 

músculos). Por isso, essa fruta é considerada 

bem completa em termos nutricionais e deve ser 

incorporada ao seu dia a dia de alimentação. 
Fonte : http://conquistesuavida.com.br 

 

Inovações no cultivo do umbu 
Figura 2:  Umbu em remanso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: https://images.app.goo.gl/ADDobrHZ5ResvUcV6 

O Governo do Estado, por meio da 

Empresa  Paraibana  de Pesquisa, 

Extensão   Rural  e   Regularização 

Fundiária - (EMPAER), em parceria com 

o Banco do Nordeste e a Indústria de 

Polpas de Frutas Ideal vai executar o 

Projeto de Pesquisa e Inovação sobre a 

Indução Floral da  cajazeira e do 

Umbuzeiro no Semiárido Paraibano. O 

objetivo do projeto é avaliar o efeito de 

reguladores vegetais, de aplicação foliar e 

no solo, e a eficiência no manejo da 

floração, permitindo a produção de frutos 

em qualquer época do ano. 

 

Segundo o diretor de Pesquisa da Empaer, Manoel Duré, a fruticultura é uma 

atividade de grande importância para o agronegócio, gerando renda e 

desenvolvimento social. E, por ser um projeto inovador, busca antecipar e 

prolongar a sazonalidade do umbuzeiro e da cajazeira, gerando renda e 

contribuindo para transição do extrativismo atual para um sistema de produção 

tecnificado. Seridó Ocidental, segundo Dados de 2015 do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

Para a pesquisadora Christiane Cassimiro, estudos utilizando a indução 

floral na cajazeira e no umbuzeiro, são incipientes, entretanto, os resultados da 

http://conquistesuavida.com.br/
https://images.app.goo.gl/ADDobrHZ5ResvUcV6
https://images.app.goo.gl/ADDobrHZ5ResvUcV6
https://images.app.goo.gl/ADDobrHZ5ResvUcV6
https://images.app.goo.gl/ADDobrHZ5ResvUcV6
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pesquisa poderão garantir estratégias de comercialização de frutos para 

períodos favoráveis de mercado econômico. Esperando, a partir desse 

experimento, gerar conhecimento científico e tecnológico inovador, 

imprescindível para a viabilização da cadeia produtiva do cajá e do umbu, hoje 

explorados de forma extrativista. 

Figura 3 : Umbu na mesa Figura 4 : Umbu esparramado 

Fonte: http://conquistesuavida.com.br fontehttp://revistadeagronegocios.com.br 

Inovação desse projeto é um avanço tecnológico expressivo que envolve o 

esforço do Governo do Estado em desenvolver a agricultura familiar inserindo 

novos agricultores no processo de desenvolvimento econômico, com geração de 

postos de trabalho e renda”, observou. O projeto terá a vigência de cinco anos e 

recursos da ordem de R$ 160 mil provenientes do Fundo de Desenvolvimento 

Econômico, Científico, Tecnológico e Inovação BNB/FUNDECI. 

Fonte: 

http://empaer.pb.gov.br/ 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Umbuzeiro 

http://conquistesuavida.com.br/
http://revistadeagronegocios.com.br/
http://empaer.pb.gov.br/
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Umbuzeiro
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MARACUJÁ DA CAATINGA COMO FONTE DE RENDA 

Ellen Thaylaine Gonçalves dos Santos e Vitória Gabrielly Souza Vieira, 2° C 

Figura 1: Maracujá da Caatinga 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: DoDesign-s 

 

O maracujá da Caatinga é uma cultivar bem marcante do semiárido 

brasileiro, sendo da família da Passifloraceae. De cor verde e polpa branca, tendo 

sabor doce e ácido. É uma rica fonte de potássio, ferro, fósforo, cálcio e vitaminas 

A, C e do complexo B, tem um efeito calmante e relaxante. Sendo explorada para 

a subsistência e de forma extrativista, com o objetivo no suprimento de vitamina C 

dos moradores da Caatinga e na alimentação dos animais silvestres. Sendo 

bastante importante na produção de polpas, sorvetes, suco, doce e entre outros. 

 
Figura 2: Maracujazeiro 

Fonte: Tudo Ela, 2020 

 
 

A planta é uma trepadeira que mede de 2 a 12 metros de comprimento. Seus 

ramos de aproximadamente 1 cm de largura. Sua flor é delicada, que atrai as abelhas 

por exalar um aroma adocicado. Apresentando floração praticamente o ano inteiro, 

em que os primeiros frutos surgem em julho e a colheita ocorre até o mês de outubro. 
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Você Sabia: além da polpa, a casca do maracujá do mato traz inúmeros 

benefícios à saúde, pois contém niacina, um ótimo auxiliar na prevenção de 

doenças gastrointestinais. 

Muito resistente à seca, o fruto apresenta um ciclo de produtividade longo. 

Contém polpa ácida adequada para a produção de suco, a extração da polpa pode 

atingir rendimento de 35% a 50% a dependendo de como for extraída. Sendo 

bastante nutritiva. 

Agricultores familiares aproveitam de forma extrativista o beneficiamento da 

fruta para complementar sua renda na produção de geleias, balas, polpas e até 

mesmo sorvetes. Pois apresenta fácil elaboração, baixo custo além de ser fácil a 

comercialização por agricultores de produtos derivado dessa fruta. 

 

Figura 4: Geleia de Maracujá da Caatinga 

 

Fonte: Fabrício Bianchini/Embrapa Semiárido 

 
 
 

Fontes: 

https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1054278/elaboracao- 

de- geleia-de-maracuja-da-caatinga-passiflora-cincinnata-mast-brs-sertao-forte 

https://repositorio.inpa.gov.br/bitstream/1/3276/1/pibic_inpa.pdf 

http://www.cerratinga.org.br/maracujadacaatinga/#:~:text=O%20maracuj 

%C3%A1%20da%20Caatinga%20 

https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/13304501/embrapa- 

lanca- primeira-variedade-de-maracuja-da-caatinga-para-cultivo-comercial 

https://papjerimum.blogspot.com/2013/10/os-deliciosos-frutos-da- 

caatinga.html?m=1 

https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1054278/elaboracao-de-geleia-de-maracuja-da-caatinga-passiflora-cincinnata-mast-brs-sertao-forte
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1054278/elaboracao-de-geleia-de-maracuja-da-caatinga-passiflora-cincinnata-mast-brs-sertao-forte
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1054278/elaboracao-de-geleia-de-maracuja-da-caatinga-passiflora-cincinnata-mast-brs-sertao-forte
https://repositorio.inpa.gov.br/bitstream/1/3276/1/pibic_inpa.pdf
http://www.cerratinga.org.br/maracujadacaatinga/#%3A~%3Atext%3DO%20maracuj%C3%A1%20da%20Caatinga%20
http://www.cerratinga.org.br/maracujadacaatinga/#%3A~%3Atext%3DO%20maracuj%C3%A1%20da%20Caatinga%20
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/13304501/embrapa-lanca-primeira-variedade-de-maracuja-da-caatinga-para-cultivo-comercial
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/13304501/embrapa-lanca-primeira-variedade-de-maracuja-da-caatinga-para-cultivo-comercial
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/13304501/embrapa-lanca-primeira-variedade-de-maracuja-da-caatinga-para-cultivo-comercial
https://papjerimum.blogspot.com/2013/10/os-deliciosos-frutos-da-caatinga.html?m=1
https://papjerimum.blogspot.com/2013/10/os-deliciosos-frutos-da-caatinga.html?m=1
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O LICURI E SUAS POTENCIALIDADES NA ECONOMIA DO 

SEMIÁRIDO BAIANO 

 
Kaio Kauan S. Alves, Mariele Guimarães da Silva e Robsom Mariano G. da Silva,2° anoC 

Figura 01: 

 

Fruto do licuri 
https://leituragastronomica.wordpress.com 

 

O Coco Licuri é um ingrediente 100% brasileiro fruto de uma palmeira conhecida 

como Coronata, nativa da região semiárida do Brasil, encontrada de Pernambuco ao Sul 

da Bahia. Os cachos de licuri têm em média 1.350 frutos, os quais medem 

aproximadamente 2cm. Enquanto verdes, os frutos possuem, no seu interior, uma textura 

aquosa, que vai endurecendo no processo de amadurecimento, dando origem à amêndoa. A 

coloração varia do amarelo-claro ao laranja. Período de safra do Licuri: Março a Maio e 

Outubro a Dezembro. Entre safra: Janeiro a Fevereiro e Junho a Setembro. As 

comunidades do semiárido onde a espécie é endêmica, costumam dizer que “da planta tudo 

se aproveita”. 

 
Subprodutos da Palmeira do Licuri: 

 

 

Palmeira do licuri 
http://www.cpatsa.embrapa.br/ 

Palmeira 

Licuri Palha 

Óleo Doces, Sucos 
e Soverte 

Torta: ração 
para animais Casca Bolsas 

Cosméticos Combustível 

cerâmicos 
Fornos de 

Material de 
limpeza 

Chapéus 

Fertilizante 
Alimentos 

Fruteiras e 

Cestos 

http://www.cpatsa.embrapa.br/
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Benefícios do Licuri: 
 

Culinária 

• Rico em carboidratos, possui 

boa quantidade de lipídeos, 

proteínas e sais minerais; 

• Possui propriedades antioxidantes; 

• Melhora o sistema imunológico; 

• Ajuda na redução do colesterol; 

• Fortalece os ossos e dentes; 

 

Figura 02: 
 

 

Maxixe refolgado ao licuri, fonte: Tudo gostoso. 

Cosméticos 

• Nutre e hidrata; 

• Evita o frizz; 

• Brilho e maciez para os fios; 

• Melhora a elasticidade; 

• Ação hidratante e suavizante; 

• Possui antioxidantes que evitam o 

envelhecimento. 

 

Figura 03: 
 

 

Óleo de licuri e cosméticos vegetais licuri, 

fonte: Clube do Cabelo e cia 

 
 

 
Telha de Licuri ajuda no combate ao mosquito Aedes Aegypti 

 
 

Novas pesquisas vêm sendo realizadas para obtenção de melhoria através do licuri. 

Nossa percepção sobre o projeto que envolve a fibra do licuri é as melhores, além disso ajuda 

aos trabalhadores que sobrevivem através do cultivo e venda da palmeira. O projeto 

Idealizado por seis alunos de engenharia química, a telha tem objetivo de ajudar no combate 

ao mosquito Aedes Aegypti, além de diminuir o custo na produção de telhas. Segundo Laila 

Gomes, uma das componentes do grupo, cada um deu uma ideia e assim nasceu o projeto. 

Além de ajudar no meio ambiente e na construção civil, a utilização do licuri dá uma atenção 

especial às cooperativas que trabalham com a palha e os produtos derivados dele. “A 

utilização do licuri nesta produção também gera emprego e mais renda para as populações 

que vive do cultivo desta palmeira”, completou. “Nós temos vontade de ir mais além e 

aperfeiçoar cada vez mais o nosso produto”, concluiu Laila Gomes. 

 

Fontes: https://leituragastronomica.wordpress.com 
 

http://www.cpatsa.embrapa.br/ 
 

http://www.fapesb.ba.gov.br/telha-de-licuri-ajuda-no-combate-ao-mosquito-aedes-aegypti/ 

https://leituragastronomica.wordpress.com/
http://www.cpatsa.embrapa.br/
http://www.fapesb.ba.gov.br/telha-de-licuri-ajuda-no-combate-ao-mosquito-aedes-aegypti/
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FLOR DA CAATINGA NA APICULTURA 
 

Elias da Silva Vieira; Ewerthon Costa Damasceno – 2ºC 

Apicultura no semiárido 

 
A apicultura beneficia não só o agricultor, mas também as plantas ao seu redor. 

Pois além de não precisarem de muito manejo elas também auxiliam na fertilização do 

ambiente. Graças aos produtos que as abelhas fazem possibilita uma renda estável no 

tempo das flores, com exceções de algumas: ex. Antigonon leptopus também conhecida 

como amor agarradinho. 

Figura 1: Flor amor agarradinho 

Fonte: www.floresefolhagens.com.br 
 

Produtos derivados da abelha 

 
As abelhas produzem produtos em matéria prima que irão aumentar a renda do 

apicultor, alguns exemplos desses produtos são: Mel, Pólen, Cera alveolada, Geleia real e 

veneno. 

Mel: O mel possui grandes propriedades para a saúde, além de ser nutritivo é 

incrivelmente saboroso, trazendo uma renda ainda maior. Tendo em vista o valor comercial 

podendo vender 20R$ o litro. 

Pólen: O pólen está presente nas flores, e é o gameta masculino da planta. 

É coletado pelas abelhas que o enriquece com suas enzimas e o transporta preso a uma 

estrutura presente em suas patas traseiras, chamada corbícula. 

http://www.floresefolhagens.com.br/
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Cera alveolada: O apicultor reutiliza a cera fabricada pelas abelhas na 

construção dos favos, para, após extrair o mel, derretê-la, e produzir, a partir daí, a cera 

alveolada para compor os quadros novos que irão de volta para as colmeias. 

Geleia real: A geleia real pode melhorar o humor e ainda pode trazer benefícios 

a pele se misturado com outras matérias prima, mas tendo em vista o forte que é a 

comercialização desse produto, pode ser vendida com um ótimo preço para o comerciante, 

podendo ser vendida a partir de 50 reais, 50g a 240g. 

Veneno: Hoje em dia, tudo que é produzido pelas abelhas podem ser 

comercializados. Até mesmo o veneno, vendendo para indústrias farmacêuticas. O veneno 

pode ser vendido por 80 reais cada grama. 

Flor que melhora a quantidade de mel no semiárido brasileiro 

 
Dependendo do tipo de flor e do manejo dos mesmos, pode se ter uma renda de 

produção de mel por todo o ano. A flor Antigonon leptopus, nome vulgar “amor agarradinho“ 

com manejo certo, floresce o ano todo, fazendo assim a produção de mel ser constante. A 

planta é extremamente adaptável no semiárido, porém pouca reconhecida, onde muitas 

vezes é considerada uma erva daninha. Com o aumento de produção de mel no Nordeste, 

especialistas na apicultura, pesquisaram flores com maior tempo de florescimento e 

resistente ao calor exaustivo do semiárido. No percurso das pesquisas, encontraram a flor 

“amor agarradinho" onde se encaixa quase que perfeitamente com as necessidades que 

procuravam. Hoje a flor é bastante reconhecida pelos apicultores, em alguns apiários é a 

principal fonte de Mel e pólen, gerando uma renda muito agradável para os grandes e 

pequenos produtores. 

Referências: 

 
FUTURA, Jornal. 1 Vídeo (4 min). Plantas nativas da caatinga favorecem produção de mel 

artesanal - Jornal Futura - Canal Futura. Publicado pelo canal Futura, 2015. Disponível 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=_pX4Mhx2Kj8>. Acesso em: 21 abr 2021. 

JUNIOR, Armindo Vieira do Nascimento. 1 Vídeo (3 min). AMOR AGARRADINHO: 

NÉCTAR P/MEL DAS 06 DA MANHÃ ÁS 06 DA TARDE. Publicado pelo canal CIA DA 

ABELHA, 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=qni18H-eE8A>. 

Acesso em: 21 abr 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=_pX4Mhx2Kj8
https://www.youtube.com/watch?v=qni18H-eE8A
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A PRODUÇÃO E O INTUITO DAS FEIRAS ORGÂNICAS LOCAIS 
Antoniel Farias e Antônio Nelson 

2º ano C 

 
Produção e sustentabilidade no semiárido 

 

Figura 1: Colheita de hortaliças 
 

 

Fonte: https://diarioverde.com.br/ 

 
A agricultura orgânica desde seu surgimento foi essencial, 

pois com ela surgiu a possibilidade de sobreviver com a 

produção do próprio alimento. Hoje em dia muitas famílias que 

vivem no semiárido dependem da agricultura para se sustentar, 

produzindo: milho, feijão, mandioca, alface e etc. 

A produção muitas vezes ocorre por meio de auxílio dos 

familiares ou cooperativa, que se colaboram entre si para 

obterem o retorno do que foi produzido, ainda assim deve se 

ter em mente que devido às condições climáticas o retorno nem 

sempre é garantido. 

 

 

Condições climáticas, dificuldades de produção e benefícios 

 
O semiárido é visto como um território diversificado por possuir características bastante 

peculiares, além disso ele apresenta um baixo nível de 

pluviosidade, pouca variação de temperatura e falta de 

recursos, o que o torna um lugar com grande dificuldade 

de se produzir. Mesmo com as dificuldades, culturas 

como o aipim, palma e feijão, têm uma grande facilidade 

de se adaptar ao semiárido nordestino, além disso o 

aipim possui quantidades elevadas de vitamina C e 

carboidratos, que garantem o funcionamento do sistema 

digestório. O cultivo da mandioca pode ser utilizado para 

alimentação humana e animal, sendo a parte aérea 

usada na produção de ração e o caule para replantio. 

Figura 2: Seca 

 

Fonte: http://www.blogbahiageral.com.br/ 

http://www.blogbahiageral.com.br/
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Figura 3: Pilha de mandioca 

Período de plantio e colheita 

 
A mandioca por se tratar de uma cultura anual, ela 

possui um período do plantio até sua colheita longo, e 

seu período de plantio se estabelece no oitavo mês 

com sua colheita podendo durar de 6 meses a 2 anos. 
 
 
 

 

 
Fonte: https://www.jasminealimentos.com/ 

 
O milho diferente de outras culturas tem um 

período de plantio até sua colheita reduzido, sendo seu 

período de plantio entre março e abril com sua colheita 

podendo levar de 5 a 6 meses. 

Figura 5: Amontoado de batata 

 
Figura 4: Plantação de milho 

 

 
Fonte: https://www.embrapa.br/ 

 

A batata é uma excelente fonte de carboidrato e 

rica em amido, sendo uma das melhores alternativas 

para o consumidor, por possuir um ciclo de produção 

curto, se torna viável para muitos produtores. O período 

de plantio da batata ocorre entre outubro a janeiro e 

sua colheita se faz de 3 a 4 meses após o plantio. 

Fonte: http://www.cabanamontefusco.com.br/ 
 

Inovação na agricultura orgânica local 

Na região do Senhor do Bonfim, há duas feiras orgânicas, uma delas se localiza 

propriamente em Senhor do Bonfim e outra em Campo formoso, cidade localizada a 26km 

de Senhor do Bonfim, a feira tem início entre as 15:00h e 18:00h na praça Juracy 

Magalhães. Em Campo Formoso, a feira se realiza as sextas-feiras às 07:00 na Praça 

Deputado Herculano Menezes. 

O intuito da feira é mostrar a qualidade adquirida sem o uso de agrotóxicos, ou adubo 

químico. Nessas feiras são comercializados hortaliças e tubérculos, que por se tratar de 

produtos orgânicos chamam a atenção dos moradores locais. 

Fontes: 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/clima-semiarido 

https://www.jasminealimentos.com/wikinatural/mandioca-raiz-beneficios/ 

https://www.waldineypassos.com.br/senhor-do-bonfim-tem-feirinha-de-organicos- 

semanalmente/ 

https://minutoba.com.br/feira-organica-de-campo-formoso-acontece-todas-as-sextas- 

feiras-no-centro-da-cidade-participe/ 

https://www.embrapa.br/hortalicas/batata/implantacao-da-cultura 

http://www.jasminealimentos.com/
http://www.jasminealimentos.com/
http://www.embrapa.br/
http://www.embrapa.br/
http://www.cabanamontefusco.com.br/
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/clima-semiarido
https://www.jasminealimentos.com/wikinatural/mandioca-raiz-beneficios/
https://www.waldineypassos.com.br/senhor-do-bonfim-tem-feirinha-de-organicos-semanalmente/
https://www.waldineypassos.com.br/senhor-do-bonfim-tem-feirinha-de-organicos-semanalmente/
https://minutoba.com.br/feira-organica-de-campo-formoso-acontece-todas-as-sextas-feiras-no-centro-da-cidade-participe/
https://minutoba.com.br/feira-organica-de-campo-formoso-acontece-todas-as-sextas-feiras-no-centro-da-cidade-participe/
https://www.embrapa.br/hortalicas/batata/implantacao-da-cultura
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FORTALECIMENTO DO TURISMO NO SEMIÁRIDO: 

Eloiza Ramos Paixão; Gabriel Farias da Silva; Raysa Baltar da Silva - 
2° Ano C 

A Valorização leva ao Crescimento 

Com extensão de aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados e a população 

de 20 milhões de pessoas o semiárido nordestino é cercado de características únicas. O 

Semiárido brasileiro é a área semiárida mais povoada do mundo, como também a mais 

chuvosa, possui um potencial turístico de valor inestimável, fundamentado ao patrimônio 

natural, no patrimônio cultural e arqueológico e nos festejos juninos e religiosos. 

O semiárido possui seus próprios valores. Suas paisagens e vegetações são únicos, 

tendo em vista que os seres vegetativos que embelezam essa região adaptaram-se ao clima 

e às condições encontrados no bioma Caatinga, predominante na região semiárida. Há uma 

grande variedade de espécies vegetativas neste bioma, muitas delas utilizadas até mesmo 

para a comercialização, fabricação de produtos e até mesmo em ornamentações. 
 

 

Existem muitos outros movimentos 

artísticos que fazem parte da cultura local. A 

exemplo temos o Reisado. Segundo Antônio 

Rodrigues, editor e roteirista do jornal Diário do 

Nordeste, o Reisado Cariri realizado na cidade 

cearense de Juazeiro do Norte, é uma de suas 

maiores vitrines. "As brincadeiras, folguedos e 

festas tradicionais misturam os saberes do povo 

ameríndio, do branco invasor e dos negros 

africanos trazidos como escravos para trabalhar 

no cultivo da cana". 

Imagem 1: Reizado Cariri, Juazeiro do 
Norte, CE. 

 

 

Fonte: Diário do Nordeste 

Mas o que desperta bastante o olhar curioso de muitos turistas é o grande e riquíssimo 

acervo natural geográfico do semiárido que é contemplado pelas belas formações rochosas, 

cachoeiras, enfim, são fenômenos naturais que encantam os olhos de quem presencia. A 

exemplo temos o Parque Nacional da Serra da Capivara, no estado do Piauí. O local contém 

a maior quantidade de desenhos rupestres juntos do mundo, que datam de 6 a 12 mil anos. 

Além disso, o furo no meio de uma das formações rochosas atrai a curiosidade de muitos. 
 

Imagem 2: Serra da Capivara. Cabeceiras, PB. 

Fonte: Climatempo 
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O semiárido possui atributos notáveis que podem ser utilizados com o objetivo de 

fortalecer o desenvolvimento turístico e econômico através do fortalecimento dos recursos 

existentes (cultural e biológico), e assim poderemos vislumbrar uma nova perspectiva sobre 

essa região, implantando investimentos com o apoio do turismo. A seguir iremos conhecer 

um projeto realizado na cidade de Pindobaçu-BA intitulado “Tortuga Go Viagens” que utiliza 

do meio turístico para o seu desenvolvimento através de viagens por diversos pontos 

turísticos, além de exercer um papel fundamental para a valorização dos recursos naturais 

da região semiárida nordestina. 

Segundo o criador do projeto Juliano Silva de Jesus, Bacharel em Administração, 

especialista em Gestão de Turismo, Ambientalista e apaixonado por natureza e 

Geociências, “Tortuga Go” é uma agência de viagens e turismo genuinamente 

Pindobaçuense criada em 2017. “Os termos que a compõem destacam seu engajamento 

ao turismo por apresentar a essência aventureira, nada melhor como a tartaruga para 

representar o viajante curioso que leva tudo que precisa nas costas”, destacou Juliano. 

Imagem 3: Logomarca da 
Tortuga GO. 

O criador também destacou que o objetivo do projeto é fazer 

com que as pessoas conheçam e valorizem as belezas naturais 

que existem no semiárido e que é possível trazer o 

desenvolvimento para a região utilizando o turismo, mesmo numa 

região pobre como o semiárido nordestino. “O objetivo da agência 

é despertar o interesse por viagens e Aventuras da população de 

Pindobaçu e região, levar pessoas que não podem pagar um valor 

tão alto em uma excursão de agências famosas e também fazer a 

recepção de visitantes que venham conhecer Pindobaçu, viajar 

mais para aprender mais e consequentemente valorizar o que 

temos em nossa linda região”. 

 

 

Fonte: Tortuga Turismo. 

 

É preciso engajamento dos governantes e dos próprios habitantes da região para que 

haja o desenvolvimento esperado por todos. Compartilhar as belezas do semiárido é 

contribuir para o seu reconhecimento mundial. É o fortalecimento do turismo. É a esperança 

de uma vida melhor ao povo nordestino. 

 
 
 

Fontes: 

http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal13/Geografiasocioeconomica/Geogr 

afiaturistica/02.pdf. 

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/regiao/grupos-tradicionais-se-apresentam- 

em-juazeiro-do-norte-1.2046464. 

https://www.todamateria.com.br/flora-da-caatinga/ 

https://climadeviagem.climatempo.com.br/noticia/2015/11/27/roteiros-incriveis-pelo-sertao- 

nordestino-1271. 

http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal13/Geografiasocioeconomica/Geografiaturistica/02.pdf
http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal13/Geografiasocioeconomica/Geografiaturistica/02.pdf
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/regiao/grupos-tradicionais-se-apresentam-em-juazeiro-do-norte-1.2046464
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/regiao/grupos-tradicionais-se-apresentam-em-juazeiro-do-norte-1.2046464
https://www.todamateria.com.br/flora-da-caatinga/
https://climadeviagem.climatempo.com.br/noticia/2015/11/27/roteiros-incriveis-pelo-sertao-nordestino-1271
https://climadeviagem.climatempo.com.br/noticia/2015/11/27/roteiros-incriveis-pelo-sertao-nordestino-1271
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A PALMA COMO SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO 

Sofia Raissa Matos e Thayná Emanuelle Santos Silva. 2D 
 

 

Origem botânica da Palma e suas características 

principais 

Espécie nativa das regiões áridas da América Central, 

principalmente México. A palma forrageira foi introduzida no 

semiárido nordestino no final do século XIX, com o intuito 

da produção de corante carmim. Foi após a grande seca 

ocorrida em 1932 que a palma foi descoberta como uma 

excelente alternativa forrageira. 

Devido a sua boa adaptação ao semiárido nordestino, seu 

baixo custo e bom desempenho como forrageira, a palma é 

uma excelente alternativa para o cenário biogeográfico em 

questão. 

Importância no Semiárido 

 
 

Figura 1: plantação de Palmas 
 

 

Fonte:https://portal.insa.gov.br/ 

 

A palma é uma planta de imenso potencial produtivo e de múltiplas utilidades ao homem 

para sua sobrevivência e sustento, podendo ser usada em inúmeras benfeitorias à 

sociedade como na alimentação humana e animal, na produção de medicamentos, 

cosméticos, corantes, na conservação e recuperação de solos, em cercas vivas, 

paisagismo, na fabricação de adesivos, colas, fibras de artesanato, mucilagem, 

antitranspirante, ornamentação etc. 

Em virtude da grande umidade e baixo teor proteico, é usada como complemento da 

alimentação animal. Entretanto, por ser rica em energia, a palma forrageira pode ser 

utilizada na substituição total ou parcial de outros ingredientes com maior custo de 

produção, como o milho. 

Inovações Tecnológicas usando a Palma 

Após pesquisar sobre inovações, foi possível encontrar dois pratos que ajudariam muitos 

produtores a ganhar uma renda extra vendendo palma para restaurantes ou eles mesmos 

fazendo. 

O preparo da palma com carne de sol é bem simples, com ingredientes baratos e que 

possuímos em casa. Primeiramente refogue os temperos (cebola, alho e pimentão) com 
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óleo acrescentando a carne de sol, sal e. Deixe cozer por 15 minutos e acrescente a palma 

cortada em cubinhos, encha a panela com água e espere mais minutos. Para finalizar é só 

acrescentar coentro, cebolinha e tomate. 

 
Figura 2: Picles de Palma feito 

por alunos. 
 

Fonte: Arquivo pessoal, 2020 

O arroz verde é ainda mais simples. Prepare o arroz 

colocando a cebola e o alho para dourar no azeite e depois 

é só jogar o arroz dentro para fritar um pouco. Adicione água 

e tempere com sal, aguarde a água secar um pouco para 

acrescentar a palma cortada em pedaços bem pequenos e 

já cozida no arroz, aguarde a água secar completamente e 

pronto. 

Não é preciso ir muito longe para consultar uma renda é 

possível utilizar os ingredientes que estão no nosso quintal, 

como a Palma. Usar produtos derivados do nosso bioma é 

um modo de preserva e mostrar para o mundo que a 

Caatinga que não é só mais um lugar seco no nosso país, 

é um lugar que tem cultura e que está sempre se 

reinventando em busca de novas possibilidades para gerar 

lucro. Não é preciso muita coisa para isso acontecer, 

mostramos algumas possibilidades de usar a Palma: palma 

com carne do sol, arroz verde e já foi feito no IF baiano picles 

de Palma. É preciso pensar e agir, use o que a natureza lhe 

proporciona, preserve seu bioma e mostrar sua cultura como 

arte, como material de sobrevivência. 

 

 
FONTES: 

Figura 2: Picles de Palma para 

venda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2020 

  https://www.ceasape.org.br/noticias/as-mil-utilidades-da-palma-no-semi-arido- 

nordestino#:~:text=A%20palma%20%C3%A9%20uma%20planta,de%20solos%2C%20e 

m%20cercas%20vivas%2C 

https://www.grupocultivar.com.br/artigos/palma-forrageira. 

https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/139110/1/Doc233.pdf. 

https://epamig.wordpress.com/2020/09/18/possibilidades-da-palma-para-alimentacao- 

humana/#jp 

https://www.ceasape.org.br/noticias/as-mil-utilidades-da-palma-no-semi-arido-
https://www.ceasape.org.br/noticias/as-mil-utilidades-da-palma-no-semi-arido-nordestino#%3A~%3Atext%3DA%20palma%20%C3%A9%20uma%20planta%2Cde%20solos%2C%20em%20cercas%20vivas%2C
https://www.ceasape.org.br/noticias/as-mil-utilidades-da-palma-no-semi-arido-nordestino#%3A~%3Atext%3DA%20palma%20%C3%A9%20uma%20planta%2Cde%20solos%2C%20em%20cercas%20vivas%2C
https://www.grupocultivar.com.br/artigos/palma-forrageira
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/139110/1/Doc233.pdf
https://epamig.wordpress.com/2020/09/18/possibilidades-da-palma-para-alimentacao-humana/#jp
https://epamig.wordpress.com/2020/09/18/possibilidades-da-palma-para-alimentacao-humana/#jp
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QUINTAIS AGROECOLÓGICOS NA AGRICULTURA FAMILIAR 

Eduarda Cavalcante e Larissa Aquino, 2ºD 

A Agroecologia busca o desenvolvimento agrícola sustentável, em harmonia com a 

preservação do meio ambiente. Dentro do semiárido brasileiro, que é um espaço vivo de 

experimentações que têm gerado diversas alternativas de convivência sustentável no 

âmbito da agricultura familiar (PINHEIRO, 2008), os Quintais Agroecológicos vêm se 

tornando uma importante estratégia para o fortalecimento da agricultura familiar, visto que 

possibilitam a redução dos riscos econômicos e sociais que ocorrem em razão da 

instabilidade climática, aumentam a sustentabilidade produtiva das unidades familiares e 

garantem maior segurança alimentar e nutricional para as famílias (PINHEIRO, 2008). 

Esses quintais são uma tecnologia de fácil replicação e podem ser adaptados 

conforme as necessidades e a disponibilidade de espaço do produtor, podendo ser 

implantados desde em um quintal de uma casa com 25m² (5mx5m) numa área urbana ou 

periurbana, por exemplo, à uma propriedade rural com área útil de 900m² (30m x 30m) 

(SENA, 2017). 

O Quintal Agroecológico é implantado com grande diversidade de frutas, grãos, 

raízes e plantas medicinais. Algumas das culturas agrícolas que são implantadas na 

propriedade são: Acerola, Caju, Goiaba, Banana, Abacaxi, Mamão, Manivas de Aipim, 

milho e hortaliças. Também é recomendado o plantio de mudas de essências florestais e 

o uso de adubo orgânico (esterco). Os produtores também são orientados a fazer a 

produção de compostagem, defensivos e fertilizantes naturais. 

Imagem 1: Quintal produtivo em Recife 
 

 
Fonte: Brasil de Fato 

Como podemos ver, esse sistema prioriza o desenvolvimento de sistemas de cultivo 

que dependam muito pouco de insumos externos e que sejam voltados para uma 

agricultura próxima do cultivo natural. O projeto foi implantado no Território de Itapipoca, no 

estado do Ceará, durante um curso de formação realizado pelo Centro de Estudos do 

Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador – CETRA (PINHEIRO, 2008). Também foi 

implantado no assentamento Bom Jardim, município de Esplanada/BA, através do projeto 

FRUTIFICAR, patrocinado pela Petrobras (SENA, 2017). 
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Os quintais produtivos, além de gerar renda a médio prazo e possibilitarem a 

alimentação saudável e de qualidade para as famílias participantes, promoveram a 

integração de toda a família na ocupação produtiva, a participação dos jovens, mulheres e 

idosos, o uso racional dos recursos naturais nas propriedades dos(as) agricultores(as) 

familiares, a inovação, a troca de saberes e a disseminação de novos conhecimentos 

(SENA, 2017). 

O sucesso do projeto foi tamanho que a Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 

(SAF) do Piauí anunciou, em fevereiro de 2021, a implantação do Projeto de Quintais 

Agroecológicos em 13 municípios de três Territórios: Planície Litorânea, Cocais e Entre Rio. 

Os resultados obtidos a partir da implantação dessas tecnologias na agricultura 

familiar têm contribuído para desconstruir a visão do semiárido como significado de pobreza 

e escassez, cultuada e disseminada há dezenas de anos, e a construir, a partir de um 

novo olhar e de um novo fazer, uma cultura da participação, do protagonismo social, 

mobilizando e envolvendo famílias rurais em processos de organização social, resgatando 

a auto-estima de famílias que mesmo convivendo com a escassez de água vão se 

constituindo como protagonistas na busca de outras formas de garantir uma existência 

digna e saudável no semiárido (PINHEIRO, 2008). 

Imagem 2: Quintal Agroecológico em Seagro, Tocantins 
 

 

Fonte: SECOM 

 

 
Fontes: 

https://www.ecodebate.com.br/2008/06/21/quintais-agroecologicos-resgatando-tradicao-e- 

construindo-conhecimento-artigo-de-felipe-pinheiro/. Acesso em: 19 mar. 2021. 

https://cidadeverde.com/noticias/341560/projeto-quintais-agroecologicos-sera-implementa 
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https://transforma.fbb.org.br/tecnologia-social/quintais-produtivos-agroecologicos. Acesso 

em: 19 mar. 2021. 

https://ciorganicos.com.br/sustentabilidade/quintais-agroflorestais-novo-jeito-de-fazer-agri 

cultura-familiar/. Acesso em: 19 mar. 2021. 
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MANEJO SANITÁRIO DE CAPRINOS NO SEMIÁRIDO 
 

João Victor Queiroz e Kayky Santana – 2º D 

 

O manejo sanitário inclui ações nas instalações, nos comedouros, bebedouros e 

saleiros, aplicação de vacina, vermífugo, limpeza e desinfecção, realização de quarentena e 

isolamento, entre outras. 

Figura 1. 
 

 
 

Considerando os inúmeros fatores que podem influenciar na saúde dos caprinos sabe-

se que o produtor, antes de tudo, deverá estar adiante das enfermidades, adotando programas 

rigorosos de higiene e um plano de profilaxia preventiva, segundo os problemas identificados 

em cada região. Várias medidas poderão ser tomadas com o objetivo de minimizar as 

condições ambientais adversas, permitindo a saúde do animal e/ou rebanho, bem como a 

viabilidade da exploração. 
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Inovações no manejo sanitário dos caprinos 

 

Uma das grandes inovações no manejo sanitários dos caprinos e a técnicas 

de reprodução assistida como inseminação artificial, superovulação e 

transferência de embriões. Essas técnicas têm sido ferramentas usadas no 

melhoramento genético e, ainda, para aumentar a eficiência reprodutiva. Essas 

biotecnologias, em combinação com técnicas conhecidas e usadas já há algum 

tempo, como a indução ou sincronização do cio, permitem a produção de crias, 

carne e leite em períodos do ano que não ocorreriam naturalmente, devido aos 

caprinos serem poliéstricos estacionais de dias curtos. 

Figura 2. 
 

 
 

Fontes 

https://www.agrolink.com.br/saudeanimal/artigo/medidas-sanitarias-gerais-para- 
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https://www.agrolink.com.br/saudeanimal/artigo/medidas-sanitarias-gerais-para-ovinos-e-caprinos_157559.html#%3A~%3Atext%3DO%20manejo%20sanit%C3%A1rio%20inclui%20a%C3%A7%C3%B5es%2Cquarentena%20e%20isolamento%2C%20entre%20outras
https://www.agrolink.com.br/saudeanimal/artigo/medidas-sanitarias-gerais-para-ovinos-e-caprinos_157559.html#%3A~%3Atext%3DO%20manejo%20sanit%C3%A1rio%20inclui%20a%C3%A7%C3%B5es%2Cquarentena%20e%20isolamento%2C%20entre%20outras
https://www.agrolink.com.br/saudeanimal/artigo/medidas-sanitarias-gerais-para-ovinos-e-caprinos_157559.html#%3A~%3Atext%3DO%20manejo%20sanit%C3%A1rio%20inclui%20a%C3%A7%C3%B5es%2Cquarentena%20e%20isolamento%2C%20entre%20outras
https://www.agrolink.com.br/saudeanimal/artigo/medidas-sanitarias-gerais-para-ovinos-e-caprinos_157559.html#%3A~%3Atext%3DO%20manejo%20sanit%C3%A1rio%20inclui%20a%C3%A7%C3%B5es%2Cquarentena%20e%20isolamento%2C%20entre%20outras
https://www.agrolink.com.br/saudeanimal/artigo/medidas-sanitarias-gerais-para-ovinos-e-caprinos_157559.html#%3A~%3Atext%3DO%20manejo%20sanit%C3%A1rio%20inclui%20a%C3%A7%C3%B5es%2Cquarentena%20e%20isolamento%2C%20entre%20outras
https://www.agrolink.com.br/saudeanimal/artigo/medidas-sanitarias-gerais-para-ovinos-e-caprinos_157559.html#%3A~%3Atext%3DO%20manejo%20sanit%C3%A1rio%20inclui%20a%C3%A7%C3%B5es%2Cquarentena%20e%20isolamento%2C%20entre%20outras
http://www.scielo.br/scielo.php?lng=en
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AGRICULTURA ORGÂNICA NO SEMIÁRIDO 
Maria Paula Vidal da Silva e Micaelly Nicolly Santos Brasileiro 2°D 

 

FIGURA 1: PLANTAÇÃO DE COENTRO 

 

Fonte: Portal da vontade 

 
A agricultura orgânica, também 

chamada de biológica, é um tipo de 
agricultura alternativa que tem por finalidade 
a oferta de produtos saudáveis, priorizando a 
qualidade do alimento. 
É realizada por meio de técnicas específicas 
que contrapõem a utilização de agrotóxicos 
e fertilizantes em todas as fases do
 processo. 

Enfatizando a importância de produzir alimentos sadios que 
possibilitassem benefícios à saúde. Com isso, apresentava como questão 
fundamental a não utilização de agrotóxicos. Essas condições despertaram na 
população a conscientização para o consumo de alimentos mais saudáveis. 

Principais características da agricultura orgânica são: 

• Viabiliza a conservação e fertilidade do solo, garantindo o equilíbrio ambiental; 
• Minimiza o impacto sobre o meio ambiente; 
• Agrega valor aos Alimentos Orgânicos; 
• Elimina o uso de Agrotóxicos. 

 

Vantagens da agricultura orgânica são: 

• Preservação dos recursos naturais; 
• Produção de alimentos saudáveis e de maior qualidade; 
• Sustentabilidade e baixo impacto ambiental; 
• Manutenção da biodiversidade; 
• Uso de adubos naturais (compostagem, minhocultura, etc.); 
• Rotatividade de culturas (policultura); 
• Solo saudável e rico em nutrientes; 

 
FIGURA 2: PLANTAÇÃO DE COENTRO ORGÂNICO 

 

 
Fonte: Agência Sebrae de notícias 
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Obtenção de fertilizantes a partir de extratos aquosos derivados de 
composto orgânico de origem vegetal 

São crescentes as iniciativas visando à redução da dependência de 
insumos agropecuários não renováveis e ao aproveitamento de resíduos. A 
utilização de extrato de composto – uma solução aquosa resultante da extração 
de microrganismos, partículas finas de matéria orgânica e componentes 
químicos solúveis de compostos orgânicos – constitui importante alternativa, 
devido à sua comprovada eficiência no fornecimento de nutrientes solúveis e 
no         controle         de         doenças         em         culturas         comerciais. 

 

Apesar dos benefícios potenciais e da crescente utilização, extratos de 
composto produzidos a partir de materiais que apresentam risco de 
contaminação biológica podem se tornar veículo para a multiplicação e a 
disseminação de organismos patogênicos aos seres humanos. Este projeto 
propôs a obtenção de fertilizantes a partir de uma formulação de composto 
orgânico isento de contaminação biológica. 

 
Inicialmente foram avaliadas extrações em diferentes períodos de 

incubação do composto e em concentrações, tempos de extração e de 
armazenamento diversos, caracterizando-se os extratos de composto obtidos 
por meio de avaliações das suas características físicas e químicas, bem como 
da atividade enzimática, da população microbiana e de substâncias húmicas. A 
etapa seguinte abrangeu avaliações de extratos de compostos utilizados como 
fertilizantes por meio de aplicação foliar e direta no solo. 

 

Fonte: Embrapa Fonte: Embrapa Fonte: Embrapa 
 

Fonte: Embrapa 

 
 

 

Fontes: https://www.todamateria.com.br/agricultura-organica/ 

https://www.embrapa.br/busca-de-projetos/-/projeto/31171/obtencao-de- 
fertilizantes-a-partir-de-extratos-aquosos-derivados-de-composto-organico-de- 
origem-vegetal 

https://www.todamateria.com.br/agricultura-organica/
https://www.embrapa.br/busca-de-projetos/-/projeto/31171/obtencao-de-fertilizantes-a-partir-de-extratos-aquosos-derivados-de-composto-organico-de-origem-vegetal
https://www.embrapa.br/busca-de-projetos/-/projeto/31171/obtencao-de-fertilizantes-a-partir-de-extratos-aquosos-derivados-de-composto-organico-de-origem-vegetal
https://www.embrapa.br/busca-de-projetos/-/projeto/31171/obtencao-de-fertilizantes-a-partir-de-extratos-aquosos-derivados-de-composto-organico-de-origem-vegetal
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BENEFÍCIO DO COOPERATIVISMO NO SEMIÁRIDO 

Amanda Vitoria Pereira da Silva e 
Regiane Silva dos Santos. 

2° ano D 

O cooperativismo é um modelo de sociedade simples e de pessoas constituídas por 

cooperados (produtor rural) que se unem com o propósito de viabilizar e desenvolver 

atividades de consumo, produção, crédito, prestação de serviços e comercialização, 

através da contribuição de bens e serviços. Observenando esse aspectos as vantagens 

desse modelo de sociedade para o semiarido são enormes tendo em vista que os 

produtos da caatinga obtém maior valorização através desse sistema produtivo. Como 

exemplo desse modelo cooperativista temos a coopercur uma cooperativa que vem 

trazendo inovações e valorização para o semiárido 

Figura 1: Cooperativismo 
 

Fonte: https://agrolei.com/2020/06/15/a-importancia- do-cooperativismo 
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Coopercuc 

A cooperativa produz 25 produtos orgânicos, com Selo da Agricultura Familiar, entre eles 

os doces em barrinhas, doces cremosos, compotas de umbu, polpas das frutas, além das 

cervejas de umbu e de maracujá da Caatinga. São 270 cooperados, sendo 70% de 

mulheres e 20% de jovens, que   tem   o   trabalho   voltado   para   o   beneficiamento   

das   frutas   nativas   do   semiárido. 

 
O primeiro embarque para Alemanha foi de 1,5 mil potes de doces de maracujá com 

banana. Uma parceria com o grupo de sites de vendas Toda Vida – Food for Life, que além 

da oportunidade para acessar um novo mercado e ampliar a renda da cooperativa, vai 

resultar no reembolso de R$ 

1 para cada pote vendido, para que a Coopercuc desenvolva ações de recaatingamento e 

preservação   ambiental, com   plantas    nativas    da   Caatinga, a   exemplo    do    

umbuzeiro. 

Figura 2: Geleia de umbu 
 

 

Fonte:http://talentos.portalsemear.org.br/coopercuc/ 
 
Fontes: https://agenciasertao.com/2020/08/06/produtos-da-agricultura- 

familiar-do-semiarido-baiano-conquistam-mercado-europeu/ 

 
https://agrolei.com/2020/06/15/a-importancia-do-cooperativismo-para- 

o-desenvolvimento-do-agronegocio-no-brasil/. 

 
http://talentos.portalsemear.org.br/coopercuc/ 

http://talentos.portalsemear.org.br/coopercuc/
fontes:%20https://agenciasertao.com/2020/08/06/produtos-da-agricultura-
https://agenciasertao.com/2020/08/06/produtos-da-agricultura-familiar-do-semiarido-baiano-conquistam-mercado-europeu/
https://agrolei.com/2020/06/15/a-importancia-do-cooperativismo-para-o-desenvolvimento-do-agronegocio-no-brasil/
https://agrolei.com/2020/06/15/a-importancia-do-cooperativismo-para-o-desenvolvimento-do-agronegocio-no-brasil/
http://talentos.portalsemear.org.br/coopercuc/
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IMPORTÂNCIA E VERSATILIDADE DA BANANA 
Luiz Henrique e Renata Pereira – 2º D 

 

Benefícios e formas de consumo 

A banana é uma fruta tropical rica em carboidratos, vitaminas e minerais que 

proporcionam diversos benefícios para a saúde. É uma das frutas mais populares 

do Brasil e encontrada facilmente em todo território nacional. O consumo regular 

de banana pode trazer diversos benefícios para a saúde, incluindo: 

1. Previne as doenças cardiovasculares 

2. Faz bem para o sistema digestivo 

3. Aumenta a saciedade 

4. Melhora o humor 

5. Reduz câimbras e dores musculares 

6. Previne leucemia: pesquisas realizadas em laboratórios sugerem que as 

bananas podem prevenir a leucemia, que é um tipo de câncer de sangue. 

Há diversos tipos de bananas disponíveis para consumo. Mas, apesar de as 

propriedades nutricionais serem semelhantes, há variação no sabor, no aroma e 

na forma de preparação. 

A banana é um alimento muito versátil, ou seja, pode ser ingrediente de 

diversas receitas, e é bastante popular in natura. Combina bem com cereais 

como aveia e granola, vitaminas, tortas, bolos ou no preparo de pratos salgados 

como farofa de banana. 

Figura 1: Versatilidade da banana 

 

Fonte: Pinterest 
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Bananas verdes que viram embalagens biodegradáveis. 
 

O desenvolvimento foi feito com muita dedicação pelos estudantes do Centro 

de Educação Profissional da Floresta do Cacau e do Chocolate Milton Santos. 

O professor orientador Robson Almeida explica o passo a passo: utiliza-se a 

banana verde por conta do alto teor de amido. Essa banana é cozida, em seguida 

triturada, até formar uma biomassa. A biomassa é espalhada numa superfície 

lisa e plana e posta para desidratar ao sol. Esse processo de desidratação dura 

aproximadamente quatro horas. Após a película desidratada, remove ela, coloca 

novamente em um recipiente com água para reidratar. 

Após a reidratação a película fica com a característica coreácea e maleável, 

então escolhe-se um molde com o formato que você deseja ter e coloca essa 

película em cima do molde e põe para secar novamente. No processo de 

secagem essa água evapora e se transforma numa película rica e resistente, 

então é só remover o molde que está pronta a embalagem”. Depois de prontas, 

as embalagens feitas a partir da banana verde têm a capacidade de se 

desintegrar totalmente na natureza em torno de vinte a trinta dias. Além de evitar 

o desperdício da fruta, as embalagens sustentáveis criadas pelos estudantes são 

uma alternativa para reduzir o uso e o descarte do plástico convencional. 

Figura 2: Embalagens biodegradáveis 

Fonte: ABRE 
 

Fontes: https://www.tuasaude.com/beneficios-da-banana/ 

https://www.abre.org.br/inovacao/escola-de-assentamento-na-bahia- 

transforma-banana-verde-em-embalagens-biodegradaveis/ 

http://www.tuasaude.com/beneficios-da-banana/
http://www.abre.org.br/inovacao/escola-de-assentamento-na-bahia-
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SUSTENTABILIDADE DA MANDIOCULTURA BRASILEIRA 

Anna Luísa Souza Guirra, Cassandra dos Santos Silva, Eliel Júnior Matos dos Santos. 2 D. 

 

 
Mandioca 

 

 
A mandioca (Manihot esculenta) é cultivada em todas as regiões do Brasil, 

assumindo destacada importância na alimentação humana e animal, além de ser utilizada 

como matéria-prima em inúmeros produtos industriais. Tem ainda papel importante na 

geração de emprego e de renda, principalmente no semiárido. 

A cultura, basicamente plantada por agricultores familiares – 87% dos agricultores 

familiares do país plantam mandioca, em todos os estados da Federação –, é um dos 

principais meios de sobrevivência da população rural, não só por ser uma planta resistente 

e adaptável a diversos ecossistemas, mas pelos seus múltiplos usos. 

Acreditando neste potencial e na versatilidade da cultura, o Governo do Estado da Bahia 

em investindo em tecnologias que contribuam para a melhoria dos índices de produção e 

produtividade, bem como no aproveitamento da planta, que é utilizada desde a raiz, ao 

caule e às folhas. 

Projeto reniva 

 
O reniva é um projeto inovador que multiplica e distribui mudas de mandioca de 

qualidade genética e fitossanitária gratuitamente, especialmente para pequenos 

produtores. 

Figura 01: Manivas. 
 

Fonte: Embrapa. 
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Uma das maiores dificuldades dos pequenos produtores de mandioca é encontrar 

material propagativo (mudas) de qualidade para a lavoura. Com o intuito de amenizar tal 

problema, em 2011, foi apresentado o projeto “Rede de multiplicação e transferência de 

materiais propagativos de mandioca com qualidade genética e fitossanitária para o estado 

da Bahia” (Reniva) à Câmara setorial da cadeia produtiva da mandioca e derivados da 

Bahia. 

O projeto tem inicio com as análises de detecção de viroses nas plantas matrizes 

(básicas), tanto das variedades tradicionais quanto dos genótipos melhorados pela 

Embrapa. A essa etapa dá-se o nome de indexação. Essas plantas básicas livres de pragas 

e doenças são, então, encaminhadas para as biofábricas de mudas, que as multiplicam in 

vitro e aclimatizam grandes quantidades. O primeiro lote de manivas saiu dos campos 

experimentais da Embrapa, já indexada, ou seja, com alta qualidade genética e 

fitossanitária. Genética porque é produto de pesquisa em melhoramento de plantas, e 

fitossanitária porque passou por todas as etapas que um bom manejo fitossanitário exige. 

Considerado um marco para a cultura em termos de produção de material de plantio 

de qualidade, o projeto começou a receber recursos também do governo federal para ser 

estendido a outros estados nordestinos. Sendo assim, atualmente o projeto já se faz 

presente em todo o semiárido (Pernambuco, Maranhão, Piauí, Sergipe, Alagoas, além do 

norte de Minas Gerais) e até Tocantins! 

Fontes: 

 
https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Mandioca/mandioca_p 

ara/importancia.htm#:~:text=A%20mandioca%20%C3%A9%20cultivada%20em,%C3%A1 

reas%20pobres%20da%20Regi%C3%A3o%20Nordeste. Acesso em: 28 mar. 2021. 

http://www.seagri.ba.gov.br/noticias/2010/06/18/mandioca-%C3%A9-cultura-de- 

grande-import%C3%A2ncia-no-contexto-social-e-econ%C3%B4mico- 

do#:~:text=%E2%80%9CA%20mandioca%20%C3%A9%20uma%20cultura,planta%E2%8 

0%9D%2C%20concluiu%20Paulo%20Beline. Acesso em: 28 mar. 2021. 

https://www.embrapa.br/documents/1355135/11625535/Raiz+%26+Fruto+73/e0515d52- 

7b53-4bf2-ab2e-4d581bd8b828. Acesso em: 17 mar. 2021. 

https://www.embrapa.br/documents/1355135/11625535/Raiz+%26+Fruto+- 

+Edi%C3%A7%C3%A3o+80/a0cd4db2-e82c-30d2-5e49-f1a907aecadc. Acesso em: 17 

mar. 2021. 

https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Mandioca/mandioca_para/importancia.htm#%3A~%3Atext%3DA%20mandioca%20%C3%A9%20cultivada%20em%2C%C3%A1reas%20pobres%20da%20Regi%C3%A3o%20Nordeste
https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Mandioca/mandioca_para/importancia.htm#%3A~%3Atext%3DA%20mandioca%20%C3%A9%20cultivada%20em%2C%C3%A1reas%20pobres%20da%20Regi%C3%A3o%20Nordeste
https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Mandioca/mandioca_para/importancia.htm#%3A~%3Atext%3DA%20mandioca%20%C3%A9%20cultivada%20em%2C%C3%A1reas%20pobres%20da%20Regi%C3%A3o%20Nordeste
http://www.seagri.ba.gov.br/noticias/2010/06/18/mandioca-%C3%A9-cultura-de-grande-import%C3%A2ncia-no-contexto-social-e-econ%C3%B4mico-do#%3A~%3Atext%3D%E2%80%9CA%20mandioca%20%C3%A9%20uma%20cultura%2Cplanta%E2%80%9D%2C%20concluiu%20Paulo%20Beline
http://www.seagri.ba.gov.br/noticias/2010/06/18/mandioca-%C3%A9-cultura-de-grande-import%C3%A2ncia-no-contexto-social-e-econ%C3%B4mico-do#%3A~%3Atext%3D%E2%80%9CA%20mandioca%20%C3%A9%20uma%20cultura%2Cplanta%E2%80%9D%2C%20concluiu%20Paulo%20Beline
http://www.seagri.ba.gov.br/noticias/2010/06/18/mandioca-%C3%A9-cultura-de-grande-import%C3%A2ncia-no-contexto-social-e-econ%C3%B4mico-do#%3A~%3Atext%3D%E2%80%9CA%20mandioca%20%C3%A9%20uma%20cultura%2Cplanta%E2%80%9D%2C%20concluiu%20Paulo%20Beline
http://www.seagri.ba.gov.br/noticias/2010/06/18/mandioca-%C3%A9-cultura-de-grande-import%C3%A2ncia-no-contexto-social-e-econ%C3%B4mico-do#%3A~%3Atext%3D%E2%80%9CA%20mandioca%20%C3%A9%20uma%20cultura%2Cplanta%E2%80%9D%2C%20concluiu%20Paulo%20Beline
https://www.embrapa.br/documents/1355135/11625535/Raiz%2B%26%2BFruto%2B73/e0515d52-7b53-4bf2-ab2e-4d581bd8b828
https://www.embrapa.br/documents/1355135/11625535/Raiz%2B%26%2BFruto%2B73/e0515d52-7b53-4bf2-ab2e-4d581bd8b828
https://www.embrapa.br/documents/1355135/11625535/Raiz%2B%26%2BFruto%2B-%2BEdi%C3%A7%C3%A3o%2B80/a0cd4db2-e82c-30d2-5e49-f1a907aecadc
https://www.embrapa.br/documents/1355135/11625535/Raiz%2B%26%2BFruto%2B-%2BEdi%C3%A7%C3%A3o%2B80/a0cd4db2-e82c-30d2-5e49-f1a907aecadc
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A BABOSA E SUAS POTENCIALIDADES NO SEMINÁRIO 

 
Gabriela Santos de Almeida e Erik Felipe Silva do Nascimento - 2º D 

 
 
 

Babosa - Aloe vera 

https://www.google.com.br/amp/s/revistagloborural.globo.com/amp/vida-na-fazenda/ 

como-plantar/noticia/2018/04/como-plantar-babosa.html 

 
De origem africana, a babosa pertence à família das Liliáceas e é parecida com 

o cacto. Rica em lignina, minerais, cálcio, potássio, magnésio, zinco, sódio, cromo, 

cobre, cloro, ferro, manganês, betacaroteno (pró-vitamina A), vitaminas B6 

(piridoxina), B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3, E (alfa tocoferol), C (ácido ascórbico), 

ácido fólico e colina, esta planta pode ser utilizada de diversas formas, para vários 

fins.No tratamento de queimaduras, ferimentos, inflamações, queda de cabelo e 

espinhas, a babosa é utilizada em uso tópico, Ela auxilia, ainda, no fortalecimento do 

sistema imunológico e também no controle da diabetes, uma vez que tem capacidade 

de controlar os níveis de glicose sanguínea. 

 
Benefícios da babosa: 

Propriedades medicinais, reparação da pele, melhora da articulação, da 

estabilidade e da flexibilidade do corpo, favorece a saúde bucal, combate da 

depressão, possível aliada contra o câncer, controle da diabetes. 

 

 
Pomada que auxilia no tratamento para câncer de pele. 

 
Estudantes criam pomada que auxilia no tratamento para câncer de pele 

https://www.google.com.br/amp/s/revistagloborural.globo.com/amp/vida-na-fazenda/como-plantar/noticia/2018/04/como-plantar-babosa.html
https://www.google.com.br/amp/s/revistagloborural.globo.com/amp/vida-na-fazenda/como-plantar/noticia/2018/04/como-plantar-babosa.html
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Há mais de 5 mil anos a Aloe Vera, popularmente conhecida pelos brasileiros 

como Babosa, vem sendo usada para tratamentos estéticos industrializados ou 

caseiros. O que poucos sabem é que para além de estética, a planta também é usada 

para meios medicinais. Esse potencial da babosa fez com que estudantes do Colégio 

Estadual Duque de Caxias, da cidade de Barreiras, no Oeste da Bahia, buscassem, 

com sucesso, formas de utilizar a planta em um tratamento para o câncer de pele, 

além de cicatrização de queimaduras. 

 
Os estudos começaram em julho de 2020, remotamente, durante a pandemia da 

Covid-19, como forma e incentivo de continuar as rotinas de aprendizado mesmo 

longe da sala de aula. As jovens estudantes estão desenvolvendo uma pomada, 

denominada como Babosa Famosa, que irá auxiliar no tratamento do câncer de pele 

e na cicatrização de queimaduras do primeiro ao terceiro grau. Por esta pesquisa, o 

projeto está entre os finalistas da 19ª edição da Feira Brasileira de Ciências e 

Engenharia (Febrace), realizada na Universidade de São Paulo (USP). 

 
De acordo com a estudante do 3º ano do Ensino Médio, Sabrina Bomfim, o 

produto é um meio de inclusão social por ter a base de uma planta que é facilmente 

encontrada no Brasil. “Escolhemos a babosa pela riqueza em benefícios medicinais 

que proporcionam relaxamento e acelera a cura de problemas na pele, devido ela 

ser uma planta de fácil acesso, o que irá beneficiar a população de baixa renda, pois, 

será um medicamento de baixo custo”, afirmou, destacando que o projeto está em 

fase de desenvolvimento e busca por parcerias com laboratórios para a realização 

de mais testes. 

 
Sabrina contou que o experimento, inicialmente, ganhou o incentivo do projeto 

Meninas nas Ciências, que é coordenado pela Universidade Federal Do Oeste da 

Bahia. “A nossa escola está no núcleo de desenvolvimento de pesquisas, que tem 

por objetivo a inserção de meninas no campo da pesquisa e extensão”, afirmou a 

estudante. Além de Sabrina, outra estudante da mesma escola, Cecília Leitão, 

também faz parte do projeto. 

 
A professora das alunas, Stefani Laira Ferreira, diz que esses projetos estimulam 

a carreira dos jovens em entrar na vida acadêmica após a conclusão do ensino médio. 

“É de suma importância fomentar a pesquisa e extensão desde a Educação Básica, 

e que os produtos gerados por essas jovens pesquisadoras possa gerar o estímulo 

pelo fazer ciência, atrelando essas pesquisas à melhoria da qualidade de vida, 

incentivo de toda a comunidade escolar, fortalecendo o poder transformador que uma 

educação de qualidade pode gerar, principalmente no sentimento de pertencimento 

e geração de sonhos que esses projetos podem desenvolver”, afirmou Stefani. Vale 

lembrar que experiências como essa são desenvolvidas no âmbito do Programa 

Ciência na Escola, da Secretaria da Educação do Estado (SEC), para estimular o 

estudo das ciências. 
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Bahia Faz Ciência 
 
 
 

Pomada que auxilia no tratamento para câncer de pele. 

http://www.secti.ba.gov.br/modules/galeria/uploads/1008/1615210558babosa_famos 

a.jpeg 

 
Fontes: 

https://www.google.com.br/search?q=produtos+de+babos&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl 

=pt-br&client=safari 

http://www.secti.ba.gov.br/modules/galeria/uploads/1008/1615210558babosa_famosa.jpeg
http://www.secti.ba.gov.br/modules/galeria/uploads/1008/1615210558babosa_famosa.jpeg
https://www.google.com.br/search?q=produtos%2Bde%2Bbabos&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=pt-br&client=safari
https://www.google.com.br/search?q=produtos%2Bde%2Bbabos&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=pt-br&client=safari
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http://www.crf-al.org.br/2019/08/aloe-vera-ajuda-emagrecer/ 

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/10/16/aloe-vera-10-motivos-p 

ara-apostar-nas-propriedades-medicinais-da-planta.htm 

https://www.google.com.br/amp/s/amp.blog.tudogostoso.com.br/noticias/babosa-uso 

s-desta-planta-maravilhosa/ 

http://www.secti.ba.gov.br/galeria/1008/2146/Babosafamosa.html 

http://www.secti.ba.gov.br/modules/galeria/uploads/1008/1615210558babosa_famos 

a.jpeg 

http://www.crf-al.org.br/2019/08/aloe-vera-ajuda-emagrecer/
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/10/16/aloe-vera-10-motivos-para-apostar-nas-propriedades-medicinais-da-planta.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/10/16/aloe-vera-10-motivos-para-apostar-nas-propriedades-medicinais-da-planta.htm
https://www.google.com.br/amp/s/amp.blog.tudogostoso.com.br/noticias/babosa-usos-desta-planta-maravilhosa/
https://www.google.com.br/amp/s/amp.blog.tudogostoso.com.br/noticias/babosa-usos-desta-planta-maravilhosa/
http://www.secti.ba.gov.br/galeria/1008/2146/Babosafamosa.html
http://www.secti.ba.gov.br/modules/galeria/uploads/1008/1615210558babosa_famos
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TÉCNICAS DE MANEJO SANITÁRIO DE CAPRINOS NO 
SEMIÁRIDO 

João Victor Queiroz e Kayky Santana - 2º D 

 

 
O manejo sanitário inclui ações nas instalações, nos comedouros, 

bebedouros e saleiros, aplicação de vacina, vermífugo, limpeza e desinfecção, 

realização de quarentena e isolamento, entre outras. 

Figura 1. Vermifugação de caprinos 
 

criacaodeanimais.blogspot.com 

Considerando os inúmeros fatores que podem influenciar na saúde dos 

caprinos sabe-se que o produtor, antes de tudo, deverá estar adiante das 

enfermidades, adotando programas rigorosos de higiene e um plano de profilaxia 

preventiva, segundo os problemas identificados em cada região. Várias medidas 

poderão ser tomadas com o objetivo de minimizar as condições ambientais 

adversas, permitindo a saúde do animal e/ou rebanho, bem como a viabilidade 

da exploração. 

 

 
Inovações no manejo sanitário dos caprinos 

Uma das grandes inovações no manejo sanitários dos caprinos e a técnicas 

de reprodução assistida como inseminação artificial, superovulação e 

transferência de embriões. Essas técnicas têm sido ferramentas usadas no 

melhoramento genético e, ainda, para aumentar a eficiência reprodutiva. Essas 

biotecnologias, em combinação com técnicas conhecidas e usadas já há algum 

tempo, como a indução ou sincronização do cio, permitem a produção de crias, 
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carne e leite em períodos do ano que não ocorreriam naturalmente, devido aos 

caprinos serem poliéstricos estacionais de dias curtos. 

Para essa pratica em caprinos deve seguir as seguintes etapas: 

transferência das fêmeas que serão inseminadas para um local sombreado e 

limpo; preparo do material a ser utilizado na inseminação (espéculo, sêmen, 

aplicador de sêmen); contenção da fêmea, segurando o animal pelos membros 

posteriores. 

Figura 2. Inseminação artificial em caprinos 
 

embrapa.br 

 
 

Fontes 

https://www.agrolink.com.br/saudeanimal/artigo/medidas-sanitarias-gerais-para- 

ovinos-e- 

caprinos_157559.html#:~:text=O%20manejo%20sanit%C3%A1rio%20inclui%2 

0a%C3%A7%C3%B5es,quarentena%20e%20isolamento%2C%20entre%20out 

ras 

https://www.agrolink.com.br/saudeanimal/artigo/medidas-sanitarias-gerais-para- 

ovinos-e- 

caprinos_157559.html#:~:text=O%20manejo%20sanit%C3%A1rio%20inclui%2 

0a%C3%A7%C3%B5es,quarentena%20e%20isolamento%2C%20entre%20out 

ras 

http://www.scielo.br/scielo.php?lng=en 

https://www.agrolink.com.br/saudeanimal/artigo/medidas-sanitarias-gerais-para-ovinos-e-caprinos_157559.html#%3A~%3Atext%3DO%20manejo%20sanit%C3%A1rio%20inclui%20a%C3%A7%C3%B5es%2Cquarentena%20e%20isolamento%2C%20entre%20outras
https://www.agrolink.com.br/saudeanimal/artigo/medidas-sanitarias-gerais-para-ovinos-e-caprinos_157559.html#%3A~%3Atext%3DO%20manejo%20sanit%C3%A1rio%20inclui%20a%C3%A7%C3%B5es%2Cquarentena%20e%20isolamento%2C%20entre%20outras
https://www.agrolink.com.br/saudeanimal/artigo/medidas-sanitarias-gerais-para-ovinos-e-caprinos_157559.html#%3A~%3Atext%3DO%20manejo%20sanit%C3%A1rio%20inclui%20a%C3%A7%C3%B5es%2Cquarentena%20e%20isolamento%2C%20entre%20outras
https://www.agrolink.com.br/saudeanimal/artigo/medidas-sanitarias-gerais-para-ovinos-e-caprinos_157559.html#%3A~%3Atext%3DO%20manejo%20sanit%C3%A1rio%20inclui%20a%C3%A7%C3%B5es%2Cquarentena%20e%20isolamento%2C%20entre%20outras
https://www.agrolink.com.br/saudeanimal/artigo/medidas-sanitarias-gerais-para-ovinos-e-caprinos_157559.html#%3A~%3Atext%3DO%20manejo%20sanit%C3%A1rio%20inclui%20a%C3%A7%C3%B5es%2Cquarentena%20e%20isolamento%2C%20entre%20outras
https://www.agrolink.com.br/saudeanimal/artigo/medidas-sanitarias-gerais-para-ovinos-e-caprinos_157559.html#%3A~%3Atext%3DO%20manejo%20sanit%C3%A1rio%20inclui%20a%C3%A7%C3%B5es%2Cquarentena%20e%20isolamento%2C%20entre%20outras
https://www.agrolink.com.br/saudeanimal/artigo/medidas-sanitarias-gerais-para-ovinos-e-caprinos_157559.html#%3A~%3Atext%3DO%20manejo%20sanit%C3%A1rio%20inclui%20a%C3%A7%C3%B5es%2Cquarentena%20e%20isolamento%2C%20entre%20outras
https://www.agrolink.com.br/saudeanimal/artigo/medidas-sanitarias-gerais-para-ovinos-e-caprinos_157559.html#%3A~%3Atext%3DO%20manejo%20sanit%C3%A1rio%20inclui%20a%C3%A7%C3%B5es%2Cquarentena%20e%20isolamento%2C%20entre%20outras
https://www.agrolink.com.br/saudeanimal/artigo/medidas-sanitarias-gerais-para-ovinos-e-caprinos_157559.html#%3A~%3Atext%3DO%20manejo%20sanit%C3%A1rio%20inclui%20a%C3%A7%C3%B5es%2Cquarentena%20e%20isolamento%2C%20entre%20outras
https://www.agrolink.com.br/saudeanimal/artigo/medidas-sanitarias-gerais-para-ovinos-e-caprinos_157559.html#%3A~%3Atext%3DO%20manejo%20sanit%C3%A1rio%20inclui%20a%C3%A7%C3%B5es%2Cquarentena%20e%20isolamento%2C%20entre%20outras
http://www.scielo.br/scielo.php?lng=en
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PALMEIRA LICURI 
Bethiane Cristina; Yasmin Nunes – 2ºD 

Conhecida como a palmeira sertaneja, o licuri (nome científico: Syagrus coronata) 

também é chamado por alicuri, aricuí, adicuri, cabeçudo, coqueiro-aracuri, coqueiro-

dicuri, iricuri, oricuri, uricuri e euricuriba. 
 
 

Licuri-(Foto: DoDesign-s) 

 
A palmeira pode alcançar 11 metros de altura, suas folhas enfileiradas parecem 

formar uma coroa. A espécie pode ser encontrada no norte de Minas Gerais, na 

porção oriental e central da Bahia até o sul de Pernambuco e também nos estados 

de Sergipe e Alagoas. Os cachos de licuri têm em média 1.350 frutos, os quais medem 

aproximadamente dois centímetros. Enquanto verdes, os frutos possuem, no seu 

interior, uma textura aquosa, que vai endurecendo no processo de amadurecimento, 

dando origem à amêndoa. A coloração varia do amarelo-claro ao laranja. 

 

Licuri-(Foto: DoDesign-s) 
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Do licuri tudo se aproveita. As folhas são utilizadas na fabricação artesanal de 

sacolas, chapéus, vassouras, espanadores, entre outros. A amêndoa produz um óleo 

utilizado na culinária, similar ao óleo de coco, sendo também considerado o melhor 

óleo do país para a fabricação de sabão. A amêndoa é também utilizada na fabricação 

de doces, como a cocada, de licores e do leite de licuri, especialidade da cozinha 

baiana. Os resíduos da extração do óleo da amêndoa são empregados na 

alimentação animal. 
 
 
 

 
 

 
Fontes: http://www.cerratinga.org.br/licuri/ 

http://www.cerratinga.org.br/licuri/
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MARACUJÁ DA CAATINGA 
Daniela Oliveira, Gabriella Pereira e        Yngrede Kaylany Oliveira 

Série-2° Turma-D 

 
 

O maracujá da caatinga também conhecido como maracujá do mato, é uma fruta do 

semiárido nordestino. É resistente á seca e também a uma série de pragas que atingem o 

maracujá comum. Sua casca é esverdeada e sua polpa branca, onde se esconde dezenas 

de sementes. O maracujá da caatinga é amplamente conhecido pelas suas propriedades 

medicinais, em especial, por ter efeito calmante e relaxante. É uma rica fonte de 

potássio, ferro, cálcio e vitaminas A, C e do complexo B. A combinação de nutrição com 

sabor e aroma fazem do maracujá do mato matéria-prima para produção de produtos como 

sucos, polpas, geleias, e sorvetes. 

 

https://www.cerratinga.org.br/maracujadacaatinga/ 
 
 

O sabor da polpa é mais marcante em termos de doçura, mas também de acidez, do 

que o maracujá comum, além de ser extremamente aromático, alguns estudos indicaram 

que a casca do maracujá diminui os picos de insulina, promovendo a prevenção e o controle 

da diabetes, por exemplo. Além disso, ajuda a regular os níveis de glicose e colesterol mo 

sangue, além de favorecer o bom funcionamento do intestino, já que é rico em fibras. 

Um excelente chá para acalmar é o chá feito com as folhas de maracujá, pois o 

maracujá possui propriedades calmantes, reduzindo também a sensação de ansiedade, 

podendo ser tomado mesmo durante a gravidez. Este chá é ótimo para quem sofre de 

ansiedade, estresse ou insônia, pois ajuda a acalmar e relaxar o corpo. 

https://www.cerratinga.org.br/maracujadacaatinga/
https://www.cerratinga.org.br/maracujadacaatinga/
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http://www.bahia.ba.gov.br/2020/11/ 

noticias/desenvolvimento-rural/ 

primeiro-dia-do-terra-madre-brasil- 

tem-ingredientes-da-caatinga- 

baiana-em-destaque/ 

 

Produtos do Maracujá da Caantinga 

Os agricultores viram no maracujá da caatinga uma boa alternativa para 

complementar a renda familiar, e hoje já comercializam produtos como a geleia, calda, 

mousse dentre outros, e ainda vendem o fruto in natura. 

 
 

Doce de maracujá da caatinga 

https://images.app.goo.gl/4zoaOEDyuUKBF7Cw9 

 
 
 
 
 
 
 

Geleia de maracujá da caatinga 

https://images.app.goo.gl/4zoaQEDyuUKBF7Cw9 

 
 
 
 

Cerveja de maracujá da caatinga 

https://coophub.com.br 

 
 

 

Referências 

https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/13304501/embrapa-lanca- 

primeira-variedade-de-maracuja-da-caatinga-para-cultivo-comercial#:~:text=Os 

%20agricultores%20viram%20no%20maracuj%C3%A1,vende 

http://www.bahia.ba.gov.br/2020/11/noticias/desenvolvimento-rural/primeiro-dia-do-terra-madre-brasil-tem-ingredientes-da-caatinga-baiana-em-destaque/
http://www.bahia.ba.gov.br/2020/11/noticias/desenvolvimento-rural/primeiro-dia-do-terra-madre-brasil-tem-ingredientes-da-caatinga-baiana-em-destaque/
http://www.bahia.ba.gov.br/2020/11/noticias/desenvolvimento-rural/primeiro-dia-do-terra-madre-brasil-tem-ingredientes-da-caatinga-baiana-em-destaque/
http://www.bahia.ba.gov.br/2020/11/noticias/desenvolvimento-rural/primeiro-dia-do-terra-madre-brasil-tem-ingredientes-da-caatinga-baiana-em-destaque/
http://www.bahia.ba.gov.br/2020/11/noticias/desenvolvimento-rural/primeiro-dia-do-terra-madre-brasil-tem-ingredientes-da-caatinga-baiana-em-destaque/
https://images.app.goo.gl/4zoaOEDyuUKBF7Cw9
https://images.app.goo.gl/4zoaQEDyuUKBF7Cw9
https://coophub.com.br/
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/13304501/embrapa-lanca-primeira-variedade-de-maracuja-da-caatinga-para-cultivo-comercial#%3A~%3Atext%3DOs%20agricultores%20viram%20no%20maracuj%C3%A1%2Cvende
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/13304501/embrapa-lanca-primeira-variedade-de-maracuja-da-caatinga-para-cultivo-comercial#%3A~%3Atext%3DOs%20agricultores%20viram%20no%20maracuj%C3%A1%2Cvende
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/13304501/embrapa-lanca-primeira-variedade-de-maracuja-da-caatinga-para-cultivo-comercial#%3A~%3Atext%3DOs%20agricultores%20viram%20no%20maracuj%C3%A1%2Cvende


 

50 
  

PAISAGISMO NO SEMIÁRIDO 

Emilly Vitória Silva dos Santos, Raylany Alves de Morais, Stefane Telma da Silva 

Morais. 2° ano D. 

 
 

Figura 1: Flora paisagística 
 

 

Fonte: Kaike Amorim, 2020. 

 
 

A Caatinga é um bioma brasileiro e 

encontra-se numa região com escassez de 

água e poucos investimentos público- 

privados, em virtude de seu potencial 

paisagístico desconhecido por muitos, os 

aspectos do semiárido podem ser 

considerados como elementos determinantes 

para a construção de um presente/futuro 

sustentável. 

É possível ter uma economia empregando 

os recursos que o semiárido nos oferece, 

como o paisagismo, história, espaço, flora e 

etc, de uma maneira sustentável, podemos produzir pinturas, artesanatos, fotografias, 

hortas, comercializar plantas para decoração, etc, os grupos como cactáceas e 

bromélias, pode ser uma das alternativas de renda para a população do semiárido. 

A Caatinga sertão já serviu de inspiração para cantores e poetas e entre outros 

meios de arte, que produziram belas músicas e poesias, frases, poemas, filmes, etc, 

um grande exemplo é o cantor, compositor, ator e poeta Luiz Gonzaga. Com os 

tempos atuais com o uso da tecnologia e a alta taxa de descarte de objetos poluentes 

em locais inapropriados está proporcionando o aumento da poluição, entretanto 

podemos recorrer a atitudes que buscam minimizar as ações do homem, e que nos 

proporciona um tempo com a natureza e artesanato, utilizando a internet e artigos de 

fácil acesso, e com o intuito artísticos, além das escolhas de plantas ornamentais: 

• O paisagismo pode servir como fonte de inspiração e renda para 

pintores, fotógrafos, agroecológicos, agricultores, etc; 

• As fotografias e pinturas podem ser expostas em museus, feiras de 

ciências e/ou exposições em praças públicas e em perfis de redes sociais; 
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• Podem produzir remédios caseiros com as plantas nativas do semiárido. 

• Utilizar recursos como palhas/folhas ressecadas para fazer artesanatos, 

elementos de design, etc; 

• Utilizar garrafas pets para fazer vasos e arranjos com flores da Caatinga; 

• Canteiros circulares com pneus para às árvores; 

• Enfeites de barro ou madeira tratada; 

• Aproveitamento de peças de madeira dentro de um contexto artístico ou 

regional; 

• Museu de memória familiar; 

• Troncos como expressões artísticas ou para emoldurar paisagens, etc. 

Figura 2: Jardim nativo 

 
Fonte: Acervo dos autores, 2021. 

A utilização de plantas da Caatinga e o paisagismo são promissoras para um 

mercado repleto de novidades, possibilitam a economia extra e benefícios, com os 

recursos naturais, humanizados ou artificiais, além da beleza e contribuição para o 

meio ambiente, disponibiliza sustentabilidade, aumenta o seu conhecimento em 

relação às diferentes espécies de plantas e/ou cultivares, tendo um benefício próprio 

e social. 

 
Fontes: https://www.projetarpaisagem.com.br/post/navrhn%C4%9Bte-s- 

https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/39305331/pesquisa- 

estimulaplantas-citricas-a-se-adaptarem-a-seca 

 

http://www.projetarpaisagem.com.br/post/navrhn%C4%9Bte-s-
http://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/39305331/pesquisa-


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realização: 
Alunos da segunda série da disciplina Projeto Integrador -2021. 

 Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio 

 IF Baiano - campus Senhor do Bonfim. 


