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INTRODUÇÃO 

 

A Fazenda Experimental Piroás (FEP), pertencente à Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), foi adquirida em 08 de agosto de 

2012. Possui efetivamente 28,2 ha, localiza-se à 17 km do Campus da Liberdade, na 

localidade de Piroás, distrito de Barra Nova, possuindo as seguintes coordenadas 

geográficas: 4º 9’19.39’’S e 38º 47’41.48’’O.  

Um dos principais objetivos da FEP é proporcionar a realização das aulas de 

Práticas Agrícolas (P.A) II e III, disciplinas inseridas no Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC) de Agronomia na qual permite o contato/vivência dos discentes do curso de 

Agronomia com o meio rural para aprendizagem “in loco”. Outros objetivos, de igual 

relevância são: desenvolvimento de projetos e pesquisas científicas; 

capacitações/treinamentos e exercer a extensão rural localmente, aproximando a 

assistência técnica à comunidade e lhes permitindo a aplicação de técnicas rurais para 

um bom desenvolvimento econômico-social. 

 

 

Figura 01: Vista aérea da delimitação da FEP, Redenção, Ceará. Fonte: Google Earth. 
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A FAZENDA EM NÚMEROS 

 

No ano de 2021, a equipe da FEP era composta por 21 pessoas na forma 

apresentada no Quadro 01. 

 

Quadro 01: Divisão pessoal da FEP. 

CARGO NOME(S) 

Gerente  Lourenço 

Técnico em Agropecuária Erasto e Raimundo 

Copeira Elenir 

Auxiliar de serviços gerais Elivânia  

Trabalhador Agropecuário em Geral Magélio, Ivanildo, Ricardo, Wescley, 

Arailson, Eduardo, Irenilson. 

Vigilante Adryane, Elias, Emanuel, Ezequias, 

Charles, João Luis, José Wilton e Paulo 

César. 

Motorista 1 rotativo/semana 

 

As ferramentas são imprescindíveis em uma propriedade agrícola para que se 

possam exercer diversas atividades. As mesmas estão descritas em quantitativos no 

Quadro 02. 

 

 Quadro 02: Descrição das ferramentas existentes em uso na FEP*. 

NOME QUANTITATIVO 

Roçadeira manual pequena 04 

Carrinho de mão 06 

Pá 08 

Moedor de cana manual  01 

Conjunto moto-bomba 08 

Furadeira de bancada 01 

Furadeira manual 01 

Torno encaixador fixo 01 
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Torno de bancada fixo 01 

Motoesmeril 01 

Trado holandês 01 

Triturador 3 cv 01 

Colher de transplantio 14 

Trena 50 m fibra de vidro 03 

Trena 30 m fibra de vidro 03 

Ancinho 14 

Tesoura de poda 16 

Chibanca 01 

Rastelo 06 

Enxada 26 

“Boca de lobo” (cavadeira) 03 

Alavanca de vergalhão 02 

Enxadeco 16 

Sacho 05 

Marreta 02 

Pedra de amolar 02 

Machado 01 

Martelo  02 

Punção de ferro para cerca 01 

Roçadeira a gasolina 01 

Motosserra a gasolina 02 

Jogo de chave anel-boca 14 peças 

Alicate 03 

Chave de fenda 04 

*Quantidade total das ferramentas que estão em bom estado de conservação. Existem várias outras 

ferramentas na fazenda, porém são pertencentes à projetos de pesquisa. 

 

 

Em relação aos dados climáticos registrados na FEP, no ano de 2021 tivemos na 

FEP uma precipitação pluviométrica acumulada de 1.402,22 mm. A temperatura 

ambiente atingiu 54,15°C às 14h do dia 18/05/2021. No mês anterior, em abril, já havia 

sido registrado 44,14°C, e as máximas seguiram altas, 46,65°C em junho, 51,99ºC em 
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julho, alcançando a maior marca já registrada deste 2017 em 02/08/2021 às 14h, com 

57,66ºC de máxima. 

 

AS PRÁTICAS AGRÍCOLAS 

No ano de 2021 conduziram aulas de Práticas Agrícolas (P.A) na fazenda os 

seguintes professores (as): Lucas, Andrezza e Max; Silas, Fred e Geocleber; que 

ministraram as disciplinas de P.A II e III, respectivamente. 

Dentre as diversas atividades realizadas em campo pelos discentes, destacaram-

se: identificação das condições edafo-climáticas importantes para o estabelecimento das 

culturas; noções gerais do funcionamento de um sistema de irrigação; preparo de área, 

adubação e plantio; preparo e plantio em canteiros de hortaliças; estabelecimento da 

MILPA (milho, pimenta e amendoim); preparação de área e plantio da banana prata; 

coleta de amostras de solo; manutenção, preparo de mudas e tratos culturais no horto; 

preparo de compostagem; manutenção do canavial; colheita de leguminosas (mucuna, 

crotalária e feijão-guandu); manutenção do galinheiro; preparo de inseticidas naturais 

(babosa, castanha de caju, neem e citronela); SAF (Sistemas Agroflorestais); colheita de 

milho e feijão e  aplicação prática do novo Código Florestal, baseando-se pelo Cadastro 

Ambiental Rural (CAR). 

 

ATIVIDADES GERAIS DA EQUIPE 

- Planejamento das atividades de campo semanais com a divisão de tarefas com 

equipe de funcionários, conforme a necessidade e urgência de cada demanda. 

- Manutenção constante do acesso às áreas de plantio, didáticas, pesquisas, 

açudes, etc. da fazenda, para que possibilitemos um bom trânsito de usuários. 

 - Apoio, tanto científico (através de nossa consultoria) como operacional (pela 

nossa equipe de campo), aos três pilares: ensino, pesquisa e extensão. 

- Controle administrativo da fazenda: almoxarifado (material de limpeza, 

escritório, etc.), entrada e saída de pessoas aos finais de semana e feriados, envio dos 

arranjos de flores à Unilab, empréstimos de equipamentos aos docentes, controle de 

pesquisa/projetos. 

- Solicitação e acompanhamento de serviços de manutenção física (realizados 

pela empresa terceirizada) quando há necessidade. 
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- Controle diariamente de dados meteorológicos (evaporação e precipitação), 

realizando, ao início do ano subsequente, sua divulgação à comunidade (estudantes, 

professores e técnicos) da Unilab. 

 

 

 

 

PROJETOS/PESQUISAS EM EXECUÇÃO NO ANO DE 2021* 

* Os textos e dados apresentados abaixo são de inteira responsabilidade de seus autores.  

 

1. Título do projeto: Cultivo orgânico de cultivares de café sombreado. 

Período: 13/12/2018 a 13/12/2023. 

Responsáveis: Rafaella da Silva Nogueira - Coordenadora; Fred Denilson Barbosa da 

Silva - Vice-Coordenador; Kessy Jhonis Silva Gokes - Bolsista/voluntário; Francisco 

Aglauberto de Lima - Bolsista/voluntário. 

Resumo: O aquecimento global é uma ameaça ao cultivo do café especialmente na fase 

reprodutiva. Minimizar a influência deste fenômeno por meio do sombreamento pode 

ser uma alternativa viável desde que seja recomendado cultivares de café adaptadas para 

ambientes com temperaturas mais altas que 20ºC. Determinar o potencial de 

crescimento e produtivo do café poderá fornecer informações inovadoras sobre a 

resposta fisiológicas espacial da população de plantas em condições de temperaturas 

elevadas. Por isso, espera-se com a realização deste projeto recomendar cultivares mais 

tolerantes ao aquecimento global e subsídios de revitalização do cultivo de café no 

Maciço de Baturité. 

 

2. Título do projeto: Implantação de um sistema agroflorestal sucessional visando 

fortalecimento do ensino pesquisa e extensão para a segurança alimentar e 

nutricional na CPLP e na Unilab. 

Período:  21/02/2019 a 28/02/2021. 

Responsáveis: Maria Ivanilda de Aguiar (Coordenadora, pesquisadora); Fred Denilson 

Barbosa da Silva - (professor, Pesquisador); Erasto Gonçalves de Oliveira 

(Técnico/colaborador); Daniela Queiroz Zuliane- Professora/Pesquisadora); Jaqueline 

Sgarbi Santos (professora/colaboradora), Susana Churka Blum 

(professora/pesquisadora), Fernanda Schneider (professora/colaboradora); Lucas Nunes 

da Luz (professor - colaborador); Edson Lopes Cardoso (Estudante); Adolfo Pereira 
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Leão (Estudante); Maria Joselia Gomes dos Santos (Estudante); Messias João Eduardo 

(Estudante); Pedro Victo Castro e Silva (Estudante). 

Resumo: As diversas espécies cultivadas simultaneamente em diferentes consórcios que 

se complementam em suas interações interespecíficas, formam verdadeiras dinâmicas 

sucessionais, em que cada espécie cumpre funções determinantes para o seu consórcio, 

que por sua vez irá evoluir para criar as condições para que novos grupos de espécies de 

estágios mais avançados possam sucedê-lo no tempo e no espaço. Ao integrar esta 

dinâmica de complementariedades as pessoas passam a cumprir funções desejáveis para 

a dimensão local em que atuam, assim como estas ações repercutiram de forma positiva 

em fatores globais. Na perspectiva local podemos pensar no microclima, na conservação 

dos solos e aumento da matéria orgânica, aumento da biodiversidade, oferta de 

alimentos para as pessoas da família e comunidade, obtenção de trabalho e renda para as 

famílias que atuam diretamente na produção, distribuição e comercialização da 

produção. 

 

3. Título do projeto: Seleção recorrente entre e dentro em famílias de meios-irmãos 

em milho pipoca. 

Período: 26/02/2021 a 03/07/2021. 

Responsáveis: Lucas Nunes da Luz; Francisco Viana da Silva Filho; Francisco 

Aglauberto de Lima Gouveia; José Artur de Oliveira Casimiro 

Resumo: O milho pipoca pertence a mesma espécie do milho comum Zea mays L., 

contudo, a planta de milho pipoca apresenta um conjunto de diferenças como menor 

altura da planta, menor envergadura, colmos finos e um ciclo de produção relativamente 

menor em algumas variedades. Entre todas características que diferenciam o milho 

comum e o milho pipoca, a capacidade de expansão (CE) é propriedade mais 

características. O grão de milho pipoca quando submetido a alta temperatura sofre a 

uma expansão do amido, aumentando gradualmente a pressão interna do grão até o 

momento em que ocorre a explosão, quando a temperatura chega próxima a 180 °C e a 

pressão atinge 930,8 Kpa (SILVA, 1993).  Essa caraterísticas é descrita como CE e é a 

característica mais importante para obtenção de variedades comerciais. Este projeto, 

visa selecionar uma variedade de milho pipoca com alta produtividade, elevada 

capacidade de expansão (> 21  mL g-1) e adaptação a região do maciço de Baturité. 

 

4. Título do projeto: Irrigação com água salina na cultura do feijão e do amendoim. 
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Período: 21/08/2021 a 10/12/2021. 

Responsáveis: Geocleber Gomes De Sousa, Bruno Silva, José Manuel, Franciany Arújo 

e Mireli Germano. 

Resumo: O experimento será realizado em delineamento em bloco ao caso, com cinco 

tratamentos (0,8; 1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 dS m-1). As culturas: amendoim e feijão-caupi serão 

semeadas no campo no mês de agosto de 2021. Serão avaliadas as seguintes variáveis: 

número de vagem por planta, comprimento e diâmetro da vagem e a produtividade. 

 

5. Título do projeto: A aplicação de microrganismos eficientes e adubo verde na 

redução da dose de esterco no cultivo do milho.   

Período: 16/09/2021 a 06/01/2022. 

Responsáveis:  Fred Denilson Barbosa Da Silva; Lucas Sousa do Nascimento; Hilda 

Maria Abreu de Sousa. 

Resumo: A cultura do milho é uma espécie responsiva a adubação, especialmente de 

nitrogênio. A aumenta a dose de nitrogênio é questionável quando existe o risco de 

perdas de nutrientes por lixiviação e volatilização. Estratégias que combinam doses 

menores de nutrientes com uso de microrganismo eficientes e adubo verdes podem ser 

uma alternativa viável na redução das doses de nitrogênio em cultivos orgânicos. Por 

isso, objetivou-se avaliar eficiência de microrganismos eficientes na adubação orgânica 

do cultivo do milho. O Experimento terá seis tratamentos que envolveram o uso de 

microrganismos, adubo verde e esterco bovino. Será avaliado a massa seca da planta no 

estádio vegetativo V8, VT e R2. Será determinado o número de grãos por espiga, a 

massa de 1000 sementes, prolificidade e produtividade de grãos. Espera-se diminuir a 

dose do uso de esterco com a aplicação de microrganismos eficientes e adubos verdes 

sem comprometer a produtividade de grãos. 

 

6. Título do projeto: Produção de mudas de hortaliças em substratos alternativos.   

Período: 20/11/2021 a 20/01/2022. 

Responsáveis:  Fred Denilson Barbosa Da Silva; Lucas Sousa do Nascimento; Hilda 

Maria Abreu de Sousa. 

Resumo: Os substratos utilizados na produção de mudas apresentam efeitos direto na 

germinação e crescimento das plântulas das olerícolas. Atualmente, o substrato tem 

influenciado no desenvolvimento inicial no campo com a aplicação de microrganismos 

eficientes. Para diminuir os custos, o uso de substratos alternativos com a capacidade de 
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produzir melhores resultados no crescimento das mudas das culturas da alface, rúcula, 

pimentão e tomate. 

 

 

 

PRINCIPAIS PONTOS DE DESTAQUE  

 

1. Recebimento de micro trator com implemento de enxada rotativa. 

2. Reforma geral preventiva em toda a FEP (pintura, rebocos, dedetização, etc.). 

3. Manutenção e reforma das cercas de delimitação da FEP, proporcionando 

segurança quanto a entrada de animais indesejáveis. 

4. Recebimento de esterco bovino sob cota fixa anual. 

 

SUGESTÕES DE MELHORIAS NA FEP 

 

Abaixo são citados alguns pontos como sugestões para melhorias na Fazenda 

Experimental Piroás (FEP): 

- Necessidade de se ter uma verba (receita) mensal ou anual monetária para 

manutenção da fazenda e aquisição de insumos agrícolas, como também para 

manutenção de criação de animais domésticos com intuito de se ter um suporte 

adequado às aulas práticas na área de zootecnia. 

- Utilização de mecanismo legal para possibilitar a comercialização de produtos 

da fazenda. 

- Aquisição de radiocomunicadores para que se tenha uma comunicação 

eficiente em toda a área da fazenda. 

- Ampliação e construção das estruturas físicas, conforme recomendação feita na 

visita do MEC.  


