
Jardim Didático 

Agroflorestal

na UFPE:

Espaço de experimentação, 
convivência e uso pedagógico



Justificativa:

Atual crise ambiental

Revolução verde



O papel da Universidade Pública em dar 

subsídio para o desenvolvimento da 

sociedade 

Justificativa:



A Permacultura

Resgate



PERMACULTURA
(“Permanent Agriculture”)

Bill Mollison – Austrália, 1970

• Sistema de design para a criação de ambientes 

humanos sustentáveis e produtivos, em 

equilíbrio e harmonia com a Natureza;

• Conhecimento trans-disciplinar;





As 3 éticas da Permacultura:

Cuidado com o planeta

Cuidado com as pessoas

Repartição do excedente



A Agroecologia

Agroecossistemas sustentáveis



Agroecologia

•Princípios agronômicos, ecológicos e socioeconômicos 

•Análise multidimensional 
(econômica, social, ambiental, cultural, política e ética)             

Caporal, Altieri, Costabeber, Paulus, outros.



• Imitar a natureza!!!

diversidade = estabilidade = fertilidade

Sítio Nova Canaã, Olinda - PE

Permacultura e Agroecologia
Princípios



Mulch – cobertura vegetal
Utilizar os recursos existentes

OPA, Praia do Diogo - Bahia

Permacultura e Agroecologia
Princípios



Usar bordas e formas orgânicas

Permacultura e Agroecologia
Princípios



Primeiras experiências com 
Agroecologia no CCB



Primeiras experiências com 
Agroecologia no CCB

Espaço de Convivência

2009      2010



A vontade de aprender mais...



Agrofloresta Sucessional:

• Desenvolvido por Ernst Götsch. 





Sistema Agroflorestal (SAF):

• Diversidade

• Manejo simples

• Melhoramento do 

solo

• Sistema clímax é 

auto-sustentável

• Produção de 

alimentos  limpos

• Respeito à 

diversidade local



Mínimo de manutenção / Máximo de produção

Sítio Nova Canaã, Olinda - PE



Sítio do Seu Jones 

Abreu e Lima – Olinda

Acessoria: Centro Sabiá

Terreno de 1 hectare

13 ton de alimento/ano

Beneficiamento

Seriam necessários                                                   

200 hectares na                                                  

agricultura convencional



Proposta, 2010:

Partiu dos alunos dos cursos de:

Ciências Biológicas / Ciências Ambientais

Ciências Biológicas - Bacharelado

Ciências Biológicas – Licenciatura

Criar um laboratório-vivo visando práticas 

ecopedagógicas.

Divulgar e aplicar a Permacultura e a Agroecologia

na UFPE e na comunidade ao entorno.



Proposta, 2010:

• SAF - Sistema Agroflorestal

• Área de convivência bioconstruída



O SAF da UFBA - Salvador:
Acompanhamento: ONG Organismo

Produção de conhecimento científico

Espaço de convivência x problemas



Escolha do local:

• Segurança

• Proximidade do CCB

• Área verde ociosa 

• Ausência instalações estruturais da 

UFPE

• Ausência de planos e projetos de futuras 

instalações







Jardim Didático Agroflorestal:

 Espécies:

Nativas de Mata Atlântica

Em extinção

Frutíferas

Medicinais

Aromáticas

Ornamentais



Placas informativas:

• Nome popular e científico das espécies

• O que é a Agroecologia?

• O que é a Permacultura?

• O que é um SAF?

• Por quê policulturas?

• Tipos de uso das espécies

• Alfabetização Ecológica



Teve início a 

implementação                                        

do SAF



Viveiro do CCB:

Produção de mudas:

diferentes ciclos e estratos



Planejamento coletivo do SAF – CCB             

17 de Junho de 2010

Priorização de sombreamento                        Priorização de espécies   

adaptadas à maior inciência solar



Primeiras sementes plantadas no dia 8 de 

Julho de 2010!







Cerca-viva









• Coquetel de sementes





Doação de R$ 328,00 para compra 
de ferramentas – Sérgio Xavier 

(atual Secretário de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade de 

Pernambuco)























Demandas atuais:

Bioconstrução de espaço 

para ferramentas

Definir a(s) técnica(s)



Demandas atuais:

Caminhos e placas informativas

Reestruturação do viveiro

Compra de outras ferramentas

Mudas de espécies em extinção

Projeto de extensão – bolsistas



Resultados 

esperados






