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Esta Proposta para Intervenção Educadora voltada para a Formação de Formadores 

corresponde a parte da avaliação da disciplina “Oficina de Educação Superior” lecionada pelo 

professor Marcos Sorrentino e oferta pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais 

– USP/ESALQ. 

 

A. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

➢ Título do projeto: 

Deficiência hídrica e suas implicações nos cultivos agrícolas na região nordeste no 

estado do Pará. 

 

➢ Categoria:  

Curso (capacitação e treinamento) 

 

➢ Identificação da instituição proponente: 

Universidade de São Paulo – USP 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – ESALQ 

Endereço: Av. Pádua Dias, 11, Cx. Postal 9, Piracicaba – SP, CEP 13418-900 

 

➢ Coordenadora: 

Dra. Juliana Chagas Rodrigues. 

Endereço: R. Ajudante Albano, 552, São Dimas, Piracicaba-SP, CEP: 13416-030. 

E-mail: rodriguesjc@usp.br, juliana_c_rodrigues@yahoo.com.br 

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9190376004086681 

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Juliana_Rodrigues16 

Fone: (91) 98203-1539 

 

➢ Descrição da experiência da coordenadora com projetos: 

A coordenadora participou como integrante de três projetos de pesquisa: 

 EDITAL MCT/CNPq Nº 70/2009 – “Estimativa do consumo hídrico e 

comportamento fenológico de pomares de mangueira no estado do Pará”. 2010-

2012. 

 EDITAL CNPq N° 482732/2012-1 – “Utilização de pomares de mangueira 

como alternativa para a reabilitação de áreas degradadas, visando à mitigação de 

possíveis cenários de mudanças climáticas locais e regionais”. 2013-2016. 
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 EDITAL FAPESPA N° 136/149069-2014 – “Utilização da mangueira na 

agricultura familiar, visando à sustentabilidade e mitigação de cenários de 

mudanças climáticas locais e regionais”. 2014-2017. 

 

B. FUNDAMENTAÇÃO DO PROBLEMA 

Os extensionistas rurais, normalmente, são técnicos agrícolas e/ou possuem formação 

em nível superior como engenheiros agrônomos, e muitas vezes após se formarem e 

ingressarem em nesta profissão não realizam cursos para se atualizarem e/ou aprender novas 

técnicas para ser transmitidas aos produtores rurais, por exemplo. A proposta da realização 

deste curso aos extensionistas rurais vai além de trazer novos conhecimentos a estes 

profissionais, pois faz com a universidade exerça um importante papel ultrapassando suas 

barreiras físicas e levando conhecimento a outros setores relacionados a economia regional, 

integrando o tripé da educação pesquisa-ensino-extensão, neste caso em nível superior. Pois, 

além de ser um aprendizado aos extensionistas, é uma grande oportunidade aos engenheiros 

agrônomos, discentes de pós-graduação da ESALQ, instrutores do curso, a ter contato com o 

processo de ensino-aprendizagem, além de praticar estratégias do trabalho docente, como a aula 

expositiva dialogada, a solução de problemas e o seminário (ANASTASIOU; ALVES, 2004). 

Essa contribuição da universidade com a sociedade evidencia que esta não deve deixar 

de ser prioridade do Estado, pois os serviços por ela prestados são de grande valia na 

atualização/formação de pessoas para o mercado de trabalho da nação e, principalmente, na 

formação intelectual e desenvolvimento do senso crítico da população. A universidade no 

século XXI está sendo vendida pelo Estado por meio de sua política de neoliberalismo; 

atualmente, muitas instituições de ensino superior estão tendo que buscar auxílio na iniciativa 

privada para conseguir se manter, mas isso faz parte da estratégia neoliberalista do Estado 

(SANTOS, 2005). As universidades precisam buscar novas alternativas, como a maior 

integração entre as instituições permitindo que docentes e discentes possam transitar entre elas 

usufruindo da estrutura das universidades de forma compartilhada. 

A universidade deveria ser o topo de uma educação, onde está precisaria estar bem 

estruturada desde a sua base, na educação fundamental, seguida do ensino médio, e nivelando 

seus discentes no primeiro ano para estes não tenham grandes desequilíbrios com os demais 

estudantes. O ensino deveria ser mais integrado de modo que o discente conseguisse ter contato 

efetivamente com a teoria e a prática para melhor fixação dos conhecimentos adquiridos. O 

docente teria seu trabalho valorizado por meio de um salário justo e condições de trabalho 
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adequadas, além disso, seria pré-requisito para ser docente que este tivesse entusiasmo pessoal 

pela profissão, e amor a ciências e aos alunos (BORDENAVE; PEREIRA, 2004). 

 

C. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

A insegurança alimentar está concentrada nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, 

principalmente, na zona rural onde predomina a agricultura familiar, a renda domiciliar per 

capita é menor (HOFFMANN, 2014). Por isso, é evidente a importância da assistência técnica 

e a extensão rural (ATER) como ferramentas para o desenvolvimento dessas áreas. Essa 

ferramenta surgiu no Brasil na década de 1940, por meio de iniciativas pontuais (THORNTON, 

2006); estas evoluíram até a implantação da Empresa Brasileira de assistência técnica e a 

extensão rural (EMBRATER), no final da década de 1970 (LANDINI, 2015). Na década 

seguinte, a ATER entrou em crise e na década de 1990, o governo brasileiro decidiu encerrar 

suas atividades (MEDEIROS; BORGES, 2007; TAVEIRA; OLIVEIRA, 2008). 

A partir de 2004, o governo federal brasileiro aprovou uma nova Política Nacional de 

ATER (PNATER), onde estabeleceu critérios para o desenvolvimento da prática de ATER à 

agricultura familiar por meio de princípios agroecológicos e metodologias participativas 

(MEDEIROS; BORGES, 2007). Em 2013, foi criada a Agência Nacional de ATER com novas 

perspectivas para a ATER no Brasil. Recentemente, a ATER passou a estar centrada na 

organização e gestão de processos participativos para os agricultores, e apoio à comercialização, 

além do forte apelo ambiental e o foco na agricultura familiar (LANDINI, 2014). 

Apesar da nova política e enfoque da ATER no Brasil, esta ferramenta apresenta vários 

problemas, e os principais deles são: individualismo, desconfiança e falta de associações de 

produtores; falta de recursos humanos no trabalho de extensão rural; resistência a mudança e à 

adoção de tecnologias por parte dos produtores; descontinuidade das políticas e projetos de 

desenvolvimento e extensão rural; problemas para a venda da produção e baixos preços de 

venda; e produtores com tecnologias ou manejos produtivos inadequados (LANDINI, 2015). 

Na região Norte, os problemas da ATER se agravam e os principais são: má distribuição 

de extensionistas, e consequente, deficiência no atendimento as famílias, e a carência na 

formação destes profissionais. A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado 

do Pará (EMATER/PA), unidade regional Castanhal, abrange 18 escritórios locais, e atende, 

aproximadamente, 10.000 famílias com, apenas, 87 extensionistas rurais. Estes profissionais 

detêm grande vivência e, especialmente, conhecimento sobre a realidade onde atuam, condição 

determinante para o sucesso das atividades de assistência técnica (EMATER, 2017). 
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Os problemas da extensão rural e o atendimento as famílias na agricultura familiar têm 

sido agravados como consequência dos efeitos das mudanças climáticas e do aquecimento 

global (efeito estufa). O efeito estufa é um processo natural e essencial ao surgimento e 

manutenção da vida terrestre, pois os gases de efeito estufa (GEE) sempre existiram, e são 

responsáveis pela manutenção da temperatura média no globo terrestre. Entretanto, a ação do 

homem tem intensificado este processo por meio do aumento da emissão dos GEE, causado 

pela industrialização, uso de combustíveis fósseis e desmatamento (CERRY et al., 2009), 

proporcionando o incremento na camada de gases que envolve o planeta Terra e promovendo 

uma barreira para a saída da radiação de ondas longas emitidas pela superfície terrestre, desta 

forma, promovendo o aumento da temperatura na Terra.  

Projeções de modelagem climática tem mostrado que até o final deste século, a 

temperatura do ar na superfície deve aumentar, e pode atingir até +7 °C, em 2100, no leste e no 

sul da Amazônia (MARENGO et al., 2012). Deste modo, estima-se que as mudanças climáticas 

tenham efeitos distintos em região do globo. 

A Amazônia detém 70% da água doce do mundo e mais de mil rios, no entanto, sua 

exuberância e a essencialidade estão ameaçadas devido aos efeitos das mudanças climáticas, e 

isso tem sido percebido pela intensificação dos eventos de seca na região (MARENGO, 2008a). 

A maior seca que atingiu a Amazônia ocorreu a 103 anos, atingiu a região Leste do Amazonas, 

os rios chegaram a baixar seis centímetros por dia, e a comunidade ribeirinha foi afetada, pois 

milhões de peixes morreram, e ao ficarem nos rios apodreceram e contaminaram as águas 

(MARENGO et al., 2008b, c). Estudos estimam que as mudanças climáticas aumentarão as 

chances de ocorrência das secas na Amazônia, dos atuais 5% para 50% em 2030, e para 90% 

em 2100 (COX et al., 2008).  

A mesorregião do nordeste paraense apresenta clima úmido com período seco definido 

e grande diversidade de atividades produtivas, como cultivos agrícolas anuais, como hortaliças, 

feijão caupi e mandioca; perenes, como cultivo de pimenta do reino, sistemas agroflorestais 

(SAF) com cacau e SAF com cupuaçu; e a pecuária por meio da criação de animais de pequeno, 

médio e grande porte (EMATER, 2017), portanto, pode sofrer graves consequências caso os 

eventos de seca na Amazônia aumentem. 

Políticas públicas por parte do governo estadual poderiam ser implementadas, como a 

obrigatoriedade da oferta de cursos de atualização para os funcionários da ATER, melhores 

condições de trabalho, salários justos, além de viabilizar o fomento da cadeia produtiva, 

principalmente, da agricultura familiar no nordeste paraense e ampliar as atividades de ATER 

na região, por meio do aumento do quantitativo de extensionistas e de famílias atendidas; e 
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proporcionar meios para que os agricultores familiares consigam adquirir instrumentos de 

trabalho a preços mais baixos, como o financiamento a justos baixo para a compra de 

maquinários agrícolas e de fertilizantes. 

Uma forma de amenizar parte desses problemas e promover a melhoria dos serviços 

prestados pela ATER, é a promoção de cursos (capacitação e treinamento) aos extensionistas 

rurais, como o curso que está sendo apresentado por esta proposta de intervenção educadora 

sobre a deficiência hídrica e suas implicações nos cultivos agrícolas na região nordeste no 

estado do Pará. 

 

D. OBJETIVOS: 

➢ Objetivo geral:  

Promover a qualificação profissional de extensionistas rurais na região nordeste do 

estado do Pará sobre a deficiência hídrica e suas implicações nos cultivos agrícolas locais 

 

➢ Objetivos específicos:  

Proporcionar o treinamento de extensionistas rurais sobre o uso da água e suas 

implicações nos cultivos agrícolas locais. 

Possibilitar a capacitação sobre as implicações da deficiência hídrica na produtividade 

agrícola promovida pela utilização de datas de semeadura não recomendadas para a região. 

  

E. METODOLOGIA 

➢ Caracterização do público-alvo: 

Esta proposta será voltada a formação de extensionistas rurais da Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (EMATER/PA), regional Castanhal. 

A área de abrangência desta unidade regional, atualmente, corresponde a 18 Escritórios Locais 

localizados nos seguintes municípios: Bujaru, Castanhal, Colares, Concórdia do Pará, Curuçá, 

Igarapé Açu, Inhangapi, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, Santa Izabel, Santo Antônio 

do Tauá, São Caetano de Odivelas, São Francisco do Pará, São João da Ponta, Terra Alta, Tomé 

Açu e Vigia, compreendendo 1,27% da área física do estado do Pará (EMATER, 2017). 

A unidade regional de Castanhal presta assistência técnica a agricultores familiares, 

assentados, extrativistas, indígenas, quilombolas e ribeirinhos, totalizando, aproximadamente, 

10000 famílias atendidas. Para isso, esta unidade possui 87 extensionistas rurais, 02 técnicos 

em planejamento, 21 auxiliares administrativos e 01 agente operacional. (EMATER, 2017). 
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➢ Estrutura da proposta para intervenção educadora: 

A proposta para intervenção educadora se dará por meio de um curso (capacitação e 

treinamento) sobre a deficiência hídrica e suas implicações nos cultivos agrícolas para os 

extensionistas rurais da EMATER/PA previsto para ser realizado em quatro encontros. A 

programação do primeiro encontro é apresentada na Tabela 1. O curso contemplará as seguintes 

as seguintes práticas de estratégias do trabalho docente: a aula expositiva dialogada, o estudo 

de caso, a solução de problemas e o seminário (ANASTASIOU; ALVES, 2004). 

 

Tabela 1. Programação do primeiro encontro do curso 

Dia Tema Assunto 

1 Água e Chuva • Introdução e importância 

• Ciclo hidrológico 

• Condensação na atmosfera 

• Formação de chuvas  

• Tipos de chuvas 

• Métodos para medir as chuvas 

• Variabilidade espaço-temporal das chuvas 

• Consulta de dados meteorológicos em sites especializados 

• Instalação de um pluviômetro 

2 Evapotranspiração • Introdução e importância 

• Definição de evapotranspiração (ET) 

• Fatores determinantes da ET 

• Tipos de ET 

• Métodos para estimativa da ET 

• Critérios para a escolha do método para estimativa da ET 

• Exercícios propostos 

3/4 Balanço hídrico • Introdução e importância 

• Conceitos de deficiência e excedente hídrico e suas 

implicações nos cultivos agrícolas 

• Elaboração do Balanço Hídrico Climatológico (BHC) 

• Aplicações do BHC 

• Balanço Hídrico Climatológico Sequencial 

• Aplicações do BHC Sequencial 

• Exercícios Propostos 

5 Experimento em 

campo 
• Atividade em campo: Condução de cultivo de feijão caupi. 

Neste dia será realizada a semeadura 

• A partir desta data os alunos vão monitorar o cultivo de feijão 

caupi, fazer o acompanhamento dos estádios fenológicos da 

cultura, além de realizar os tratos culturais inerentes a cultura 

• A semeadura se dará em três parcelas: 

• Cultivo não irrigado; 

• Cultivo irrigado (com lâmina de irrigação atendendo 

50% da necessidade das plantas); e 

• Cultivo irrigado (com lâmina de irrigação atendendo 

100% da necessidade das plantas). 
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• Cada turma será dividida em três grupos, e cada grupo fará o 

acompanhamento de uma parcela durante todo o ciclo da 

cultura 

• Durante este período os alunos irão fazer o monitoramento 

diário das variáveis meteorológicos através do site do INMET 

(estação meteorológica de Tracuateua/PA) e a coleta de água 

proveniente da chuva no pluviômetro que foi instalado na área 

no primeiro dia do curso 

 

O curso contemplará um período para explanação teórica sobre o assunto e duas partes 

práticas (instalação de um pluviômetro para o monitoramento das chuvas locais e experimentos 

com cultivos de feijão caupi). O curso será realizado no escritório central desta unidade regional 

em Castanhal, PA. Os extensionistas rurais serão divididos em três turmas (cada turma terá dois 

instrutores), e cada turma será composta por 29 alunos (extensionistas rurais). A programação 

será similar para cada turma (Tabela 2). O produto será um folder. 

 

Primeiro encontro: Ocorrerá a apresentação dos instrutores e dos alunos (informando o nome, 

a profissão, a quanto tempo estão na ATER, os motivos de estarem fazendo o curso e o que 

esperam dele). Será apresentado aos alunos um contrato de aula, onde será definido as regras 

de convivência durante o curso. O primeiro encontro ocorrerá durante a semana. Recomenda-

se a leitura da literatura indicada para o curso. 

 

 No primeiro dia haverá uma aula expositiva dialogada com a explanação sobre o tema 

Água e Chuva abordando os seguintes assuntos: 

✓ 8 às 10h → Introdução e importância; Ciclo hidrológico; Condensação na atmosfera; 

Formação de chuvas 

✓ 10 às 10:30h → Intervalo para lanche oferecido pela EMATER/PA 

✓ 10:30 às 12h → Tipos de chuvas; Métodos para medir as chuvas; Variabilidade 

espaço-temporal das chuvas 

✓ 12 às 14h → Almoço 

✓ 14 às 15h → Consulta de dados meteorológicos em sites especializados 

✓ 15:30 às 16h → Intervalo para lanche oferecido pela EMATER/PA 

✓ 16 às 18h → Instalação de um pluviômetro na área onde serão instalados os 

experimentos no decorrer do curso; Considerações finais 

 

 No segundo dia haverá uma aula expositiva dialogada com a explanação sobre o tema 

Evapotranspiração abordando os seguintes assuntos e um estudo de caso: 
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✓ 8 às 10h → Revisão da aula anterior; Introdução e importância; Definição de 

evapotranspiração (ET); Fatores determinantes da ET; Tipos de ET 

✓ 10 às 10:30h → Intervalo para lanche oferecido pela EMATER/PA 

✓ 10:30 às 12h → Métodos para estimativa da ET; Critérios para a escolha do método 

para estimativa da ET 

✓ 12 às 14h → Almoço 

✓ 14 às 15:45h → Exercícios propostos 

✓ 15:45 às 16:15h → Intervalo para lanche oferecido pela EMATER/PA 

✓ 16 às 18h → Dinâmica: Estudo de caso sobre o assunto trabalhado no dia; 

Considerações finais 

 

 No terceiro dia haverá uma aula expositiva dialogada com a explanação sobre o tema 

Balanço hídrico abordando os seguintes assuntos: 

✓ 8 às 10h → Revisão da aula anterior; Introdução e importância; Conceitos de 

deficiência e excedente hídrico e suas implicações nos cultivos agrícolas 

✓ 10 às 10:30h → Intervalo para lanche oferecido pela EMATER/PA 

✓ 10:30 às 12h → Elaboração do Balanço Hídrico Climatológico (BHC) 

✓ 12 às 14h → Almoço 

✓ 14 às 15:45h → Aplicações do BHC – casos mais comuns (exercícios) 

✓ 15:45 às 16:15h → Intervalo para lanche oferecido pela EMATER/PA 

✓ 16 às 18h → Aplicações do BHC – casos mais comuns (exercícios); Considerações 

finais 

 

 No quarto dia haverá uma aula expositiva dialogada com a explanação sobre o tema 

Balanço hídrico abordando os seguintes assuntos: 

✓ 8 às 10h → Revisão da aula anterior; Aplicações do BHC – casos mais raros 

(exercícios) 

✓ 10 às 10:30h → Intervalo para lanche oferecido pela EMATER/PA 

✓ 10:30 às 12h → Aplicações do BHC – casos mais raros (exercícios) 

✓ 12 às 14h → Almoço 

✓ 14 às 15:45h → Balanço Hídrico Climatológico Sequencial 

✓ 15:45 às 16:15h → Intervalo para lanche oferecido pela EMATER/PA 

✓ 16 às 18h → Exercícios Propostos; Considerações finais 
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 No quinto dia haverá a parte prática com a implementação de um experimento em 

campo para a solução de problemas: 

✓ 8 às 10h → Revisão da aula anterior; Explicação sobre a implementação do 

experimento em campo e organização do material necessário, como enxada, 

sementes e o material da irrigação. 

✓ 10 às 10:30h → Intervalo para lanche oferecido pela EMATER/PA 

✓ 10:30 às 12h → Preparo da área experimental e demarcação das linhas de plantio 

✓ 12 às 14h → Almoço 

✓ 14 às 15:45h → Semeadura do feijão caupi e instalação da irrigação 

✓ 15:45 às 16:15h → Intervalo para lanche oferecido pela EMATER/PA 

✓ 16 às 18h → Instalação da irrigação e testes; Considerações finais 

 

Segundo encontro: Servirá apenas para o acompanhamento dos experimentos pelos 

instrutores; neste momento os grupos se reunirão com os instrutores para mostrar o andamento 

de suas atividades relativas ao curso.  

 

Terceiro encontro: Os grupos apresentarão seus resultados por meio de seminários e, em 

seguida, ocorrerá a discussão entre os grupos em relação aos resultados apresentados. Os grupos 

deverão entregar uma parte escrita, a apresentação e o banco de dados ao instrutor. Ao final 

deste encontro, será feita uma avaliação final do curso pelos alunos. Serão selecionados alguns 

alunos de cada grupo para compor um grupo misto que apresentará para os demais colegas e 

instrutores os resultados gerais dos experimentos desenvolvidos durante o curso.  

 

Quarto encontro: O grupo misto apresentará em forma de seminário todos os resultados dos 

grupos de todas turmas. Desta forma, será mostrado o efeito das diferentes datas de semeadura 

e uso de diferentes lâminas de irrigação (não irrigado, irrigado a 50% e 100%), na ocorrência 

dos estádios fenológicos e da produtividade do feijão caupi, além da variabilidade de chuvas e 

o balanço do hídrico do solo, principalmente, demonstrando os períodos de excedente e 

deficiência hídrica. A apresentação será seguida da discussão em relação aos resultados 

apresentados, principalmente, sobre as implicações causadas no cultivo de feijão caupi pela 

deficiência hídrica. Ao final, ocorrerá uma avaliação final geral. 

  

Resultados esperados nos experimentos: Espera-se que o avanço das datas de semeadura 

promova a redução da produtividade, pois o cultivo estará exposto a maiores deficiências 
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hídricas; os cultivos irrigados a 100% terão melhor desempenho que os cultivos não irrigados 

e a 50%; e o aumento da deficiência hídrica e, principalmente, da temperatura do ar deve 

acelerar a ocorrência dos estádios fenológicos do feijão caupi, ou seja, haverá a redução do 

ciclo de cultivo. 

 

F. IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES DESTA PROPOSTA 

Esta proposta constitui-se no início de uma parceria entre a universidade e a extensão 

rural por meio da formação de formadores através do Curso (capacitação e treinamento) 

“Deficiência hídrica e suas implicações nos cultivos agrícolas na região nordeste no estado do 

Pará”. O envolvimento entre as partes contribuirá para a qualificação de extensionistas rurais 

no Pará proporcionando melhorias nos serviços prestados pela assistência técnica rural às 

famílias atendidas, além disso, promoverá melhorias no bem-estar dos extensionistas uma vez 

que estes receberão recompensa financeira pela qualificação e otimizarão as práticas 

relacionadas ao uso da água em suas atividades profissionais. 

 

G. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Tabela 2. Programação dos encontros com as turmas 

Encontro Turma Período Horário 

1° 1ª 02 a 06/07/2018 08 às 12h e de 14 às 18h 

 2ª 16 a 20/07/2018 08 às 12h e de 14 às 18h 

 3ª 30/07 a 03/08/2018 08 às 12h e de 14 às 18h 

2º 1ª 06/08/2018 14 às 18h 

 2ª 20/08/2018 14 às 18h 

 3ª 03/09/2018 14 às 18h 

3º 1ª 05/09/2018 08 às 12h e de 14 às 18h 

 2ª 19/09/2018 08 às 12h e de 14 às 18h 

 3ª 02/10/2018 08 às 12h e de 14 às 18h 

4° Todos 16/11/2018 14 às 18h 

 

H. IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROJETO 

Instrutores do curso 

Nome URL Currículo Lattes Instituição Função 

Juliana Chagas Rodrigues http://lattes.cnpq.br/9190376004086681 USP/ESALQ Coordenadora 

Rogério de Souza Nóia Júnior http://lattes.cnpq.br/0320435408307252 USP/ESALQ Colaborador 

Silvane Isabel Brand  http://lattes.cnpq.br/1367395805893926 USP/ESALQ Colaboradora 

Henrique Boriolo Dias http://lattes.cnpq.br/0951933738732996 USP/ESALQ Colaborador 

Ester Holcman http://lattes.cnpq.br/2430101586435031 USP/ESALQ Colaboradora 

Elvis Felipe Elli http://lattes.cnpq.br/0353756712945533 USP/ESALQ Colaborador 
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