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Pouco mais de 30 anos, o Brasil con-
seguiu transformar sua agricultura tropi-
cal na mais competitiva e sustentável do
mundo, fato que não tinha alcançada nos
400 anos anteriores. Passamos de im-
portador a exportador de alimentos, a
exemplo da carne (bovina e avícola), do
leite, da soja, do suco cítrico, etc. A clas-
se de produtores rurais vem contribuindo
com a sociedade urbana, pois atualmen-
te, os alimentos compromete somente,
com 18% da renda familiar. E hoje so-
mos respeitados mundialmente, por de-

Curso de Jardinagem

Pág. 8

termos o maior conhecimento sobre agri-
cultura tropical. O agronegócio brasileiro
detém expressiva participação na balan-
ça comercial, com 60 bilhões de dólares
de superávit, contribui com 1/3 do produto
interno bruto (PIB), 1/3 das exportações
brasileiras e é o setor que mais emprega.
Isto deve-se certamente, ao esforço de trei-
namento de Pesquisadores, de Professo-
res, de Extensionistas e da melhor inte-
gração desses profissionais com os pro-
dutores rurais, mas sobretudo, da classe
do produtor  rural corajosa e operante.

CONFLITO PRODUÇÃO AGROPECUÁRIO

AEASE, comemorando
os seus 60 anos de exis-
tência, programou diver-
sos eventos no seu ca-
lendário para o primeiro
semestre de 2010. Um
dos eventos será realiza-
do no período de 15 a 19
de março. Trata-se do
Curso de Jardinagem que
está sendo esperado com
muita ansiedade pela so-
ciedade agronômica.

DELEGAÇÃO DE  AGRÔNOMOS
RUMO A GRAMADO - RS

AEASE cumprindo
seu Plano de Trabalho
proporcionou a partici-
pação de grande núme-

ro de associados ao
XXVI Congresso Brasi-
leiro de Agronomia em
outubro de 2009.
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Editorial

D esde os primórdios
da fundação da cida
de de Aracaju quan-

do o Engenheiro Pirro, urbanis-
ta que a projetou resolveu des-
cer a colina de Santo Antonio
em direção ao litoral sul, ideali-
zando o seu traçado geométri-
co na parte baixa da cidade, ini-
ciava-se um dos grandes pro-
blemas para a futura arboriza-
ção da cidade, já que mais de
90% da área urbana estava pla-
nejada para ser edificada prati-
camente no nível do mar, com
um lençol freático muito eleva-
do o que tem ocasionado séri-
os problemas para o sistema
radicular das ‘arvores que  na
sua maioria elevam os pisos pa-
vimentados dos passeios públi-
cos e das residências.

Como se não bastasse a li-
mitação subterrânea as árvores
de  modo geral tiveram de con-
viver com uma limitação aérea
muito grande que se chama
rede elétrica, já que Aracaju não
dispõe de postes de iluminação
adequados para convivência
com as árvores, ou  os postes
atuais  poderiam ser substituí-
dos por outros mais elevados
permitindo a arborização abai-
xo ou de  tamanho menor que
se posicionassem por baixo
das copas produzindo uma ilu-
minação de melhor qualidade e
deixando os galhos arbóreos
crescerem mais abundante-
mente, como ocorre em muitas
metrópoles brasileiras.

Existem cidades cuja rede
elétrica já conta com fiação elás-
tica capaz de conviver com as ár-
vores evitando tanto a mutilação
parcial da copa como a terrível
abertura de verdadeiros túneis na
sua parte aérea. Hoje, a Energisa,
preocupada também com o pro-
blema já implantou protetores de

A arborização de Aracaju e
seus problemas

rede que de certa forma ameni-
zam e permitem melhor convivên-
cia da árvore com a rede.

Além da inadequação dos pos-
tes e da fiação, a rede telefônica
também gera o mesmo problema
já que sua fiação utiliza os mes-
mos postes de iluminação públi-
ca. Toda essa limitação aliada ás
questões urbanísticas de passei-
os estreitos, recuos de edificações
inadequados e abaixo da reco-
mendação do PDDU (Plano Dire-
tor de Desenvolvimento Urbano),
fizeram com que Aracaju no seu
Centro Histórico fosse obrigado a
ampliar as suas calçadas para
permitir o plantio de essências
arbóreas adequadas, como ocor-
reu há algum tempo, nas princi-
pais ruas do centro da cidade, já
que as árvores necessitam de es-
paço para formação de sua copa.

Inúmeras manifestações de
protesto com relação a “poda
predatória”, das árvores da cida-
de existem há muitas décadas,
vale inclusive registrar e elogiar
atitudes como a do ilustre jorna-
lista Petrônio Gomes, em sua
coluna Opinião da Gazeta de
Sergipe do dia 11/01/2004 em
sua “Carta Aberta  ao Prefeito da
época onde , com muita propri-
edade apelava para a sensibili-
dade da administração munici-
pal no sentido de evitar que as
nossas árvores se transformas-
sem em verdadeiros “roletes ri-
dículos”, segundo o autor da
nota, e de outro jornalista do
mesmo veículo de comunicação
,o Sr.  Paulo Roberto Dantas
Brandão, que na sua coluna Tri-
buna GS, na mesma data,
aplaudia e ratificava a atitude do
Petrônio Gomes e até  comen-
tava, oportunamente atitudes de
outros prefeitos municipais que
em épocas passadas relegavam
a segundo plano a importância

da  – arborização das cidades
chegando a dizer que” lugar de
árvore é no mato ,na cidade tem
que ter poste”.

Sabemos que essas manifes-
tações da nossa imprensa são da
maior relevância e criam uma cons-
ciência crítica necessária para
minimizar os efeitos da poda drás-
tica na nossa arborização, entretan-
to vale ressaltar que os atuais diri-
gentes  não podem fazer muita coi-
sa com relação ao sistema de poda
adotado em virtude das suas limi-
tações com relação aos recuos das
edificações e da rede elétrica exis-
tente tanto que há uma orientação
da Emsurb  (Empresa Municipal de
Serviços Urbanos) recomendando
só adotar poda rigorosa de manu-
tenção em locais absolutamente crí-
ticos com relação á segurança da
comunidade,visando  evitar o
contacto da arvore com a rede elé-
trica, até que se encontre uma al-
ternativa técnica para essa difícil
convivência.

 A  poda rigorosa na arboriza-
ção da cidade e as manifestações
oportunas da comunidade em ge-
ral nos remete a questões muito im-
portantes sobre a arborização de
Aracaju que está a merecer  ma
ampla discussão que analise não
apenas os sistemas de poda, mas
a essência arbórea adequada, a for-
ma de plantio, tamanho da muda,
a manutenção , enfim todo o con-
junto de informações técnicas ne-
cessárias ao planejamento da
arborização, de preferência envol-
vendo não só  a Prefeitura Munici-
pal, como as instituições públicas
e privadas que  direta ou indireta-
mente estejam envolvidas com as
questões da  arborização urbana.

Tivemos no ano que passou
a grata satisfação de saber que
o Prefeito Edivaldo Nogueira,
sensibilizado com o problema,
autorizou a criação do Comitê

Municipal de Arborização,
composto por representantes
de diversas instituições como
IBAMA, SEMA, EMSURB,
UFS, AEASE, EMBRAPA en-
tre outras, cujo objetivo será o
de avaliar, discutir e sugerir
medidas que possam equaci-
onar o eterno problema da ar-
borização de Aracaju. Iniciati-
va digna de aplauso que neces-
sita  penas de medidas urgen-
tes para a sua implantação.

A prefeitura de Aracaju, tem
adotado algumas medidas
nesse sentido, como treina-
mento  do pessoal. Em 2008
e 2009 tivemos a oportunida-
de de ministrar cursos sobre
Poda na Arborização Urbana,
tanto para o pessoal da
Emsurb, como para as equi-
pes da Energisa, com o obje-
tivo de treinamento e sensibili-
zação para essa atividade.

 A AEASE,(Associação de
Engenheiros Agrônomos de Ser-
gipe), que completa em 2010, o
seu sexagésimo ano, 60 anos
de muitas lutas, tem participa-
do também dessa luta junto à
Emsurb / PMA e pode como as
demais instituições, contribuir
propondo soluções para ameni-
zar os problemas da arborização
em Aracaju.  O Calendário de
Eventos 2010 da AEASE,
contempla de 15 a 19 de mar-
ço um evento que trata da
questão da arborização urba-
na no conteúdo programático
do Curso de Jardinagem que será
ministrado no seu auditório con-
tando com a presença de técni-
cos da EMBRAPA,EMSURB,
ENDAGRO, UFS e de muitas
outras instituições, além de pes-
soas interessadas da comunida-
de que com certeza estarão pre-
sentes ao evento comemorativo
dos sessenta anos da casa.
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E le veio das terras
ucranianas do Riachão
dos Dantas e dos Fon-

tes. Viveu uma infância de ouro na
bonita fazenda Bomfim. Lá correu
tal e  qual um cabrito das monta-
nhas, e em meio aos animais ab-
sorveu desde cedo as coisas atra-
entes do campo, emprestando-lhe
uma identidade  com o universo ru-
ral, fazendo brotar uma paixão in-
domável pela roça.
Fez o ginásio e científico no

Aracaju de Fasto Cardoso, aque-
le que enfrentou seus inimigos di-
zendo heroicamente, “A liberda-
de só se constrói com o cimento
da verdade e o sangue dos ho-
mens”.  Mais tarde, numa vonta-
de incontida quis ser Engenheiro
Agrônomo. “Seu” Pequeno, o Pai,
homem de fé e luta, muito fez para
fazer o menino “doutor da terra”.
Na época, tudo era difícil: ren-

da rural, transporte, distância e
acomodações. O menino não de-
sanimou. Rumou para a Bahia,
muitas vezes de trem,  marinete
e carona. Enfrentou em Cruz das
Almas - BA, um concorrido vesti-
bular. Aprovado e exultante ini-
ciou seu curso superior na bonita
escola de Landulfo Alves.
 Bom estudante, logo criou

gosto pelos sagrados itinerários
das atividades pedagógicas e
classista, marcando sua vida es-
colar com o melhor envolvimento
com as atividades da época.
Concluído o curso com galhardia,
com canudo na mão, voltou a Ser-
gipe dizendo querer ficar. Como

Nilton Fontes, um agrônomo de proa !

agrônomo do Ministério da Agri-
cultura, começou sua vida profis-
sional. Tudo difícil, tudo por fazer.
A profissão nascendo no Pais

e de pouco interesse dos gover-
nos, mastigou uma banda de pão
que o diabo vendia. Melhores dias
viriam com o advento da reestru-
turação do Setor Agrícola. Criada
a SUDAP, o Estado passou a res-
pirar ares de mudanças.
Nasceu a ANCAR-SE, SUDAP,

COMASE e ASCISE. O ministério
se atualizou,o INDA como INCRA
apareceu, o DNOCS entra em
ação, o contingente de agrônomos
frutifica e se multiplica e com as
bênçãos de Santo Isidoro  a vida
campesina de Sergipe dava pas-
sos importantes e animadores.
O IPEAL vira Empresa e fecha-

se o ciclo de estrutura inerente a
um novo tempo. Sergipe vira cam-
peão em citricultura, pecuária se-

letiva, credito rural orientado, ex-
tensão rural e serviços agrícolas.
Nasce a CEPA a pituitária do se-
tor, pensando, planejando e escre-
vendo certos os diagnósticos e
propostas para o desenvolvimen-
to agro-pecuário estadual.
  E nisso tudo, Nilton Fontes pre-

sente, participante no ministério, na
CEPA, na SUDAP, ASCISE, CREA,
com vontade tenaz, aprendizagem
e dedicação a coisas pública, aju-
dando a colher resultados sonhados
desde a época da universidade.
Nilton já titular do time principal

passa a ser ouvido, contestador,
briguento, atuante e líder. Cami-
nhou desde cedo para sua asso-
ciação de classe. Com outros co-
legas, ajudou a tirar a ferrugem da
entidade. Ajudou a fazê-la respei-
tada e atuante. A AEASE conquis-
tou seu espaço, maior. Feze-se
presente em todas as lutas ineren-

tes ao desenvolvimento da pró-
pria classe e do mundo rural.
Em cada seguimento, Nilton

Fontes estava a participar, com
coerência, coragem e zelo ao
bem público. Com Raimundo
Ávila, Antônio Viana, João Ávila
e Manoel Messias, foi a Bahia di-
zer ao CREA que Sergipe que-
ria fazer parte da Corte.
Ganharam a parada e todos

os profissionais de Sergipe pas-
saram a ter seus registros no pró-
prio Estado, com sede própria.
Com muita fé e determinação a
AEASE, luta e cria o Sindicato de
Engenheiros em Sergipe. E
Nilton Fontes no meio participan-
do, lutando, multiplicando otimis-
mo e forças. Sempre ao lado da
AEASE fortalecendo sua inde-
pendência contra os tiramos dos
poderes públicos.
Nilton Fontes na presidência

da AEASE foi exponencial. Dis-
se e fez valer a independência da
classe. Dizia várias vezes, “A
AEASE não se vende, não se tro-
ca, não de leiloa”.
Honrou os que a criaram, os que

chegavam e fizeram e fazem nes-
tes 60 anos, uma casa forte, altiva,
inconformada e classista. Hoje, em
frente ao mar, um prédio moderno
de dez andares, com o nome Nilton
de Araújo Fontes, lá está, numa ho-
menagem ao profissional de linha-
gem, de valor, de PROA.

VIVA!!!!

Engº. Agrº. Clélio Araújo

Clélio da Silva Araújo
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O  Aguapé aquática
atante, nativa do Brasil e
hoje cosmopolita, possui
estruturas especiais que
permitem mantê-la sobre a
água. Trata-se de uma di-
latação arredondada,( pecí-
olo inflado), sempre cheia
de ar, que permite a sua flu-
tuação. Flores azuis em es-
piga, sendo sua propaga-
ção feita com mais intensi-
dade pela fragmentação do
caule, (estolões), multipli-
cando-se exageradamente
o que tem provocado a
obstrução de  rios e lagos
pela sua condição de plan-
ta invasora, dificultando
muitas vezes a própria na-

vegação. Os peixes se be-
neficiam das suas raízes
que formam tufos de até 60
cm, para a sua reprodução,
como suporte para os seus
ovos. O aguapé é importan-
te pela sua condição de
planta   despoluidora e pelo
volume de matéria orgâni-
ca que pode gerar para re-
cuperação de solos. Con-
siderada um filtro natural, o
aguapé possui a capacida-
de de incorporar em seus
tecidos grandes quantida-
des de nutrientes e através
as suas raízes que acumu-
la uma enorme quantidade
de bactérias e fungos ela
tem a função de atuar so-

bre as moléculas tóxicas
em ambientes poluídos,
quebrando a sua estrutura
e permitindo que a planta
absorva esse componen-
tes tóxicos agindo como um
agente  natural de despolui-

ção e de reoxigenação das
águas. É considerada, por
alguns cientistas, a planta
aquática mais daninha do
país. Em condições favorá-
veis, ela é capaz de produ-
zir 480 ton/ha/ano de mas-
sa verde, o que correspon-
de a 800 kg/ha/ano de mas-
sa seca. Sua área pode
aumentar em 15% por dia
e duplica-la a cada sema-
na, segundo Lorenzi.  Sua
biomassa colhida pode ser
transformada em  compos-
tagem para recuperação de
solos ou até utilizar o seu
substrato seco como  forra-
gem para suínos, bovinos,
eqüinos, bubalinos, entre ou-

Homenagem da AEASE
ao Dia Internacional da

Mulher

 Reflexão sobre o Dia Mundial da Água

tros animais. As raízes doa-
guapé abrigam o caramujo
da esquistossomose. Os
chineses costumam utilizar o
aguapé para extração de ce-
lulose de onde fabricam um
papel de qualidade. A vanta-
gem dessa celulose é a sua
obtenção rápida, já que en-
quanto o eucalipto precisa de
7 anos em média para for-
necer a celulose em seu pri-
meiro corte, o aguapé, em
apenas 2 a 3 meses pode
ser colhido e utilizado.

Nome popular:
Aguapé / Baroneza
Nome científico :

Eichornia crassipes Sol.

Aguapé: Matéria orgânica pode ser
utilizada na recuperação de solos.

No dia 08 de março comemora-
se o Dia Internacional da Mulher.
A AEASE, homenageando a todas
as mulheres dos seus associados
e demais familiares divulgou a
grande data em Instituições ligadas
ao Setor Primário e na sua Sede,
com diversas faixas alusivas ao
evento.
Parabéns para todas as mulheres

sergipanas!

Água é vida. No dia
próximo 22 de março
comemora-se o Dia
Mundial da Água e fa-
zendo uma reflexão so-
bre a água que cobre
70% da superfície for-
mando os oceanos.
Que do total da água do
planeta, 97% formam
os oceanos, 3% é água
doce e desses 3% só
1% está acessível na
superfície e que 1.200
milhões de seres huma-
nos não tem acesso a
água potável, e 20%
das espécies aquáticas
de água fresca já estão
extintas ou em vias de
extinção. Doenças ge-
radas pelo consumo de
água contaminada ma-
tam em torno de 4 mi-
lhões de crianças por

ano. Anualmente 330
milhões de metros cúbi-
cos de água evaporam-
se dos oceanos e 63
milhões de metros cúbi-
cos de água evaporam-
se dos solos anualmen-
te. De toda água potá-
vel existente na terra, o
Brasil detém 8% desse
tesouro. Encontra-se
principalmente na Ba-
cia Amazônica e no
subsolo. O consumo do-
méstico da água: 20%
escoam pelos vasos
sanitários, 39% alimen-
tam os chuveiros, 22%
para lavar roupas e lou-
ças e 19% para comi-
das e bebidas. “A água
é o elemento essenci-
al para sobrevivência
do homem, use de
maneira racional.”

Engº Agrº Naum

de Araujo Curiosidades
- Pesquisas da EM-

BRAPA, apontam que o
Brasil tem cerca de 40
milhões de Hectares de
pastagens degradas
ocupadas com Pecuária
Extensiva e de baixa
produtividade; - O reba-
nho bovino Brasileiro é
de 202 milhões de cabe-
ça em 2008, desse total
80% desse rebanho tem
sangue zebuíno, dados
do IBGE.Pesquisas ci-
entificas possibilitaram
aumento de 60% da pro-
dutividade da agropecu-
ária no País.  O Brasil
produziu em 2008, 1,2
bilhões de litros de ca-
chaça, gerando 650 mil
empregos diretos e indi-
retos, dados do Instituto
Brasileiro da Cachaça –
IBRAC, destaque para
os estados São Paulo,
Pernambuco, Ceará,

Minas Gerais e Paraíba.
O cafezinho é a segun-
da bebida mais consu-
mida do mundo, no Bra-
sil, nove de dez pesso-
as com mais de 15
anos, tomam pelo me-
nos um cafezinho por
dia. A vacina contra febre
aftosa é obrigatória para
os bois e búfalos no Bra-
sil, desde a aplicação do
decreto 24.548, em
1934, assinado por Ge-
túlio Vargas. No Brasil so-
mente o estado de San-
ta Catarina não vacina
desde 2007, o estado é
conhecido como livre da
doença sem vacinação
pela Organização Mundi-
al de Saúde Animal –
OIE. A OIE, com sede em
Paris reúne 175 Países –
membros e o Brasil é um
dos fundadores dessa or-
ganização.

FIQUE  SABENDO
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CONFLITO PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA VS PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
D       os anos 90 para cá, foi
                 praticamente instalada a
                 consciência sobre a pre-
                servação ambiental e inicia-

do o conflito com a produção agrícola,mais
acirrada com a bovinocultura e, sobretudo,
com a bubalinocultura. Para que se tenha
idéia da realidade da agricultura brasileira,
mister se faz, decorremos sobre parte da
história agrícola do Brasil. Na década de
60 o Brasil tinha 50% de sua população
vivendo no meio rural, produzíamos Café,
Cacau e Cana-de-Açúcar e importávamos
praticamente todos os alimentos (100% do
trigo, 50% do leite, carne da Argentina, ar-
roz da Tailândia, feijão do México algodão
dos Estados Unidos). Os alimentos com-
prometiam com 46 a 48% da renda famili-
ar. No ano de 1968, os alimentos dobra-
ram de preço e só tínhamos praticamente
o café para contrabalançar as importações
brasileiras. Nos anos 70 se instala a crise
do petróleo e o Brasil importava 80% de
suas necessidades de combustíveis. Ins-
talada a crise do petróleo e  assoberbada
com a crise dos alimentos, desperta no
Governo a necessidade de encontrar solu-
ções próprias. Como o provérbio Chinês
versa ?crise é também oportunidade?, é
que o Brasil diante dessas crises desperta
para apoiar a Agricultura, e através desta o
produtor  rural. No contexto da política de
modernização, que alguns autores classi-
ficam de conservadora. No início da déca-
da de 70 surgiram os PRO?S...Proterra,
etc. e POLO?S ? Polonordeste, etc., . Fo-
ram criados  vários órgãos e serviços de
apoio a agricultura: IBRA > INDA que se
fundiram em INCRA a Embrapa, a Embra-
ter, as Centrais de Armazenamento, as
Centrais de Abastecimento, a Companhia
de Financiamento da Produção (CFP) res-
ponsável pelo serviço de compra antecipa-
da do produto e preço mínimo e a coorde-
nação nacional da política agrícola através
da Embrapa e da Embrater, (Inicia-se a
época áurea da agropecuária brasileira).
Pouco mais de 30 anos, o Brasil conse-
guiu transformar sua agricultura tropical na
mais competitiva e sustentável do mundo,
fato que não  tinha alcançada nos 400 anos
anteriores. Passamos de importador a  ex-
portador de alimentos, a exemplo da car-
ne (bovina e avícola), do leite, da soja, do
suco cítrico, etc. A classe de produtores
rurais vem contribuindo  com a sociedade
urbana, pois atualmente, os alimentos
compromete somente, com 18% da renda
familiar. E hoje somos respeitados mundi-
almente, por determos o maior conheci-
mento sobre agricultura tropical.O agrone-
gócio brasileiro detém expressiva partici-
pação na balança  comercial, com 60 bi-
lhões de dólares de superávit, contribui com
1/3  do produto interno bruto (PIB), 1/3 das

exportações brasileiras e é o setor que mais
emprega. Isto deve-se certamente, ao es-
forço de treinamento de Pesquisadores, de
Professores, de Extensionistas e da me-
lhor integração desses profissionais com
os produtores rurais, mas sobretudo, da
classe  do produtor  rural corajosa e
operante. No entanto, certos ambientalistas
e membros da sociedade urbana
despreparados da realidade rural
criminalizam os produtores rurais de  to-
das as formas ora como caloteiros ora
como devastadores do meio ambiente. Des-
conhecem que os produtores rurais  brasi-
leiros  é quem mais paga tributos no mun-
do 25% em 2º lugar vem os Franceses com
apenas 4%, que o Brasil detém 56% da
cobertura vegetal originária,  quando a Ásia
7,5% e a Europa ínfimos 0,1%. Represen-
ta o 2º país no mundo com 450 milhões de
hectares intocados em 1º lugar vem a
Rússia  com 800 milhões, porém grande
parte destes coberta de gelo. O Brasil vive
no momento oportunidade de aumentar
suas exportações logo agora que o mundo
se recupera de forte crise.  A despeito de
hoje o produtor rural não dispor de crédito
rural fácil e oportuno, de seguro agrícola,
da garantia do preço mínimo, de políticas
agrícolas que orientem e estimulem uma
agricultura menos consumidora de fertili-
zantes e de agrotóxico e, portanto, mais
sustentável, a exemplo do plantio direto,
agricultura de precisão, integração lavoura
/pecuária,  do sistema agroflorestal,
etc.Vem à lei florestal recentemente
intraquilizar o produtor rural, pois com a
implantação sem a discussão dos seus
representantes legais. E assim está para
ser implantada nos próximos dias. Prevê
cobrança de multa, erradicar os plantios
do topo de morros, das encostas, das vár-
zeas e margens de rios etc., não sobrará
praticamente nenhuma pequena e média
propriedade rural. Arbritariamente sem ne-
nhum estudo, como se todas as áreas fos-
sem iguais e tivessem a mesma formação
edafológica. E isto acontecendo de uma
canetada só, vai eliminar 70% da produ-
ção de arroz no Brasil, toda uva do Rio gran-
de do Sul, toda maçã de Santa Catarina
todo café de Minas Gerais e do Espírito
Santo, toda cana-de-açúcar do Nordeste e
boa parte das áreas irrigadas do país. Há
necessidade de consenso na sociedade,
pois, não se vive sem alimento e outros
bens úteis a humanidade e a produção ru-
ral não convive sem a preservação do am-
biente.  Avanços na direção de uma agri-
cultura menos consumidora de fertilizan-
tes e de agrotóxico vem se instalando no
Brasil como: o sistema de plantio direto
(SPD), agricultura de precisão, a integra-
ção lavoura/pecuária, e silvipastoril.O SPD
vem contribuindo com vários resultados po-

sitivos, destacam-se a qualidade, a produ-
tividade, a redução de custos, a sustenta-
bilidade ambiental, e nas relações comer-
ciais internacionais. Em algumas regiões
do Brasil o SPD é conhecido há muito tem-
po, pois essa técnica foi introduzida no
nosso país no início dos anos 1970 na Re-
gião Sul. Desde então, a adoção por parte
dos agricultores tem sido cada vez  mais
crescente, alastrando-se até a Região dos
Cerrados. Hoje, a área  agrícola sob Plan-
tio Direto no Brasil é de aproximadamente
9 milhões  de hectares. O SPD é um ma-
nejo sustentável do solo e da água, e abran-
ge um complexo integrado de processos
biológicos, e se baseia em três pilares bá-
sicos:

1.A importante preservação da palhada,
que são os resíduos vegetais de culturas,
que protegem o solo contra a erosão eólica
e hídrica, contra o sol direto, e conservam
a água;

2.O revolvimento do solo limitado ao sul-
co de plantio ou à cova da muda;

3.A rotação de culturas, a qual propor-
ciona a tão necessária variabilidade de es-
pécies.

Vantagens Agronômicas
- Controle da erosão.
- Aumento da água armazenada no solo.
- Redução da oscilação térmica.
- Aumento da atividade biológica.
- Aumento dos teores da matéria orgânica.
- Melhoria da estrutura do solo.
Vantagens econômicas e operacio-

nais
- Economia de combustível.
- Aumento da vida útil das máquinas.
- Necessidade de menor volume de chu-

vas para o trabalho da terra.
- Maior controle sobre a época de se-

meadura.
- Possibilidade de economia de fertili-

zantes.
Vantagens ambientais
- Diminuição no consumo de petróleo

(combustíveis fósseis).
- Seqüestro de carbono pelo aumento

do estoque de carbono no solo e da maté-
ria orgânica em decomposição na superfí-
cie.

- Redução das perdas de solo por ero-
são, do assoreamento e da poluição difusa
que atinge reservatórios e cursos de água.

O que é preciso para estimular no sis-
tema plantio direto

- Qualificação e treinamento.
- Correção inicial da área.
- Equipamentos adequados.
- Manejo correto de infestantes.
- Definição de culturas adequadas para

rotação e cobertura do solo.
A adoção do SPD possibilita uma agri-

cultura mais sustentável, com menor im-
pacto sobre o ambiente e altos rendimen-

tos de produção. Os produtores brasilei-
ros querem o mesmo tratamento que é
dado, por exemplo, aos agricultores da
França e do Canadá. Desde que foi assi-
nado o Protocolo de Kioto, eles recebem
incentivos financeiros por utilizarem o sis-
tema de plantio direto, que não degrada o
solo. Existe uma tendência a não aceitar
novamente remunerar os serviços ambien-
tais prestados pelos agricultores de paí-
ses em desenvolvimento, como o Brasil,
exatamente pelo fato de que isso vai tor-
nar mais competitivo os produtos do nos-
so agronegócio.   Sistemas agroflorestais
são arranjos de técnicas alternativas de uso
de solo, combinando espécies florestais,
culturas agrícolas e atividades pecuárias.

•  A crescente conscientização sobre a
importância da preservação ambiental e da
criação de leis que disciplinem a ação hu-
mana sobre a floresta, aumentou o inte-
resse em programas que visem a
revegetação das áreas degradadas, o que
implica na geração de conhecimentos téc-
nico-científicos, a fim de reduzir ou ameni-
zar problemas de ordem ecológica.

• Os sistemas silvipastoris são alter-
nativas menos impactantes, auxiliam na
reversão de áreas degradadas e contribu-
em para elevar a biodiversidade.

• Exploram eficientemente os recursos
naturais, controlam o processo erosivo,
melhoram a estruturação solo e equilibram
as atividades dos microorganismos,

•  Promovem a formação de pastagens
de melhor qualidade, além de que propor-
cionam ambiência animal em função do
sombreamento das pastagens.

• Também servem como barreira con-
tra ventos e altas temperaturas, diminuin-
do o estresse térmico e a secagem rápida
da pastagem, melhorando o desempenho
animal;

• Seu uso torna a agropecuária uma
atividade intensiva e sustentável, com ren-
tabilidade, pela comercialização de produ-
tos e derivados, agregando valor à proprie-
dade, além do paisagismo, que  permite o
ecoturismo. O Brasil deve adotar políticas
que estimulem a absorção destas tecno-
logias, em toda área agricultável, além de
estimular o plantio de plantas de cresci-
mento rápido e evitar a pressão da explo-
ração da mata por estacas, madeiras para
móveis a exemplo da sabiá, da jaqueira da
nim asiática e tantas outras. A implanta-
ção da lei florestal ipisis  literis sem o devi-
do conhecimento científico e a falta de po-
líticas na direção de estimular a adoção
de uma agropecuária sustentável, poderá
eliminar a média e a pequena propriedade
rural e com isso provocar desemprego,
fome e violência que já se encontram em
níveis alarmantes.

Por: Eng° Agr° José Olino Almeida
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                             Janeiro
DIA 04/01  ANTENOR DUARTE SOBRINHO
DIA 06/01 JOSÉ OLINO ALMEIDA DE A. LIMA
DIA 12/01 DELMO NAZIAZENO
DIA 12/01 HÉLIO SOARES SANTOS
DIA 12/01 JODEMIR ANTÔNIO PIRES FREITAS
DIA 16/01 JOÃO BATISTA MEDEIROS
DIA 18/01 RAIMUNDO ÁVILA DA SILVA
DIA 19/01 MANOEL JESUINO DA SILVA NETO
DIA 20/01 SEBASTIÃO DE JESUS SANTOS
DIA 23/01 ANTÔNIO MAIA FILHO
DIA 25/01 VALDELK MONTE SANTO NASCIMENTO
DIA 25/01 MANOEL JOSÉ DINIZ MENDONÇA
DIA 27/01 WILTON RODRIGUES DE MENEZES
DIA 30/01 KARINE RESENDE ARAÚJO

                                    Fevereiro
DIA 01/02  CARLOS CEZAR S.  VALADARES
DIA 01/02 ANTÔNIO CARLOS BARRETO
DIA 02/02 ANTÔNIO PAULO FEITOSA
DIA 02/02 RAUL DANTAS VIEIRA NETO
DIA 03/02 JOSÉ LINHARES MENESES
DIA 06/02 CÉSAR FONSECA MANDARINO
DIA 08/02 SÔNIA MARIA DE SOUZA LOUREIRO
DIA 09/02 LUIZ EDUARDO OLIVEIRA ANDRADE
DIA 10/02 LUIZ SÉRGIO DE PAULO ROCHA
DIA 17/02 DEODATO LIMA FILHO

AEASE implanta CALENDÁRIO de  EVENTOS  2010
NA COMEMORAÇÃO DOS 60 ANOS DE EXISTÊNCIA

A atual diretoria da AEASE,
irá movimentar a Sede da Enti-
dade no primeiro semestre de
2010, com eventos importantes
a exemplo de  atualização de
conhecimentos técnicos, confra-
ternizações, entretenimentos,
entre outros, cujo objetivo será

Programação/2010

AEASE APOIOU O 17º CONGRESSO BRASILEIRO DE
FLORICULTURA E PLANTAS ORNAMENTAIS E O  4º

CONGRESSO BRASILEIRO DE  CULTURA DE TECIDOS
Aracaju sediou  os Congressos de

Floricultura e  Plantas Ornamentais e
de Cultura de Tecidos de Plantas. Os
eventos tiveram como objetivo a ob-
tenção de mudas de alta qualidade e
aumentar a competitividade agrícola,
tanto para o mercado interno como
para exportação.
Os dois eventos  aconteceram si-

multaneamente no período de 18 a 23
de outubro, no  Hotel Parque dos Co-
queiros, na capital sergipana e foram
promovidos pela  Embrapa Tabuleiros
Costeiros, Embrapa Mandioca e Fru-
ticulcura Tropical, Universidade Fede-
ral de Sergipe e Universidade Fede-
ral Rural de Pernambuco e contou com
o apoio da Associação de Engenhei-
ros Agrônomos de Sergipe (AEASE).
O engenheiro agrônomo Antonino

Campos de Lima, membro da direto-
ria da AEASE, foi um dos palestrantes.
Ele ministrou o mini-curso de Plantas
Ornamentais e Paisagismo, para 65
congressistas.
Na ocasião, Antonino fez apresen-

tação da publicação de sua autoria, in-
titulada  “Glossário de Plantas Orna-
mentais Tropicais”.
Na avaliação da pesquisadora da

Embrapa Tabuleiros Costeiros e coor-
denadora do evento, Ana da Silva Ledo,
os dois congressos serviram para deli-
near perspectivas futuras para os  seg-
mentos. “ A partir de agora, será dado
um grande destaque à floricultura e à
produção de mudas em laboratório
como alternativas para a inclusão soci-
al, sem esquecer a preservação da flo-
ra, de riqueza inestimável”,  informou.

o de proporcionar aos associados
a consolidação do sentimento clas-
sista bem como,  aproximação com
a comunidade. Como  o fim do man-
dato da atual gestão inspira no pró-
ximo mês de  julho,  por questões
éticas os eventos acontecerão até
o 5 de julho de 2010.

Fevereiro - Curso de Art  - 26/06/2010 - Eng. Agrônomos.
Março - Curso de Jardinagem - 15 a 19/03/2010
Abril - Curso de GPS - Eng. Agrônomos.
Maio - Dia das Mães - 13/05/2010 - Homenagens.
Junho - Confraternização Junina - 12/06/2010
Julho - Posse da Nova Diretoria e 60 anos da AEASE.
05/07/2010 - Coquetel de Confraternização.

AEASE APOIOU O 17º CONGRESSO
BRASILEIRO DE FLORICULTURA E PLANTAS

ORNAMENTAIS E o  4º CONGRESSO
BRASILEIRO DE  CULTURA DE TECIDOS

  Grande mobilização marcou a
AEASE, no final do ano passa-
do, quando conseguiu enviar
para Gramados, mais de quaren-
ta associados, representando o
Estado de Sergipe. A comitiva,
que contou com familiares dos
Engenheiros Agrônomos, ultra-
passou a casa de setenta pes-
soas, numericamente se cons-
tituindo na maior delegação da
região nordeste.

    O evento aconteceu de 18 a
23 de outubro de 2009 e teve
como principais temas: Susten-
tabilidade, Alimentos. Como re-
sultado desse mega evento, que
contou com a presenças de co-
legas de todo o pais, mais de
2.000 engenheiros. AEASE pro-
moveu o  Xº Encontro Estadual
de Engenheiros Agrônomos NA
SUA SEDE, EM ARACAJU EM
SETEMBRO PASSADO.

Aprovado em 1° Lugar
O sergipano José Lavres Júnior,
doutor em Agronomia, foi aprovado
em primeiro lugar para professor
da USP, a poderosa Universidade
de São Paulo, com nota 9,3.O
professor doutor José Lavres

Júnior é filho do agrônomo José
Lavres, homem com muito serviço
prestado ao Estado de Sergipe e da
professora Ádria de Araújo  Ramos
Lavres. A conquista do jovem doutor,
só orgulha os sergipanos.

MÚTUA
A MÚTUA Caixa de Assis-
tência dos Profissionais do
S i s t e m a C O N F E A /
CREAS, onde inclui os
Engos. Agrônomos, acaba
de lançar o Plano de Saú-
de a nível nacional. Qual-
quer colega que quiser in-
tegrar-se ao plano, poderá
ligar para o telefone
08007774004 ou pelo site:

w w w.qualicorp.com.br.
Esta informação foi presta-
da pelo Engo. Agro. Carlos
Augusto Pereira da Silva
que além de Presidente da
AEASE é também Diretor
Geral da MÚTUA em Ser-
gipe e avisa que qualquer
dúvida poderá procurar a
MUTUA-SE no CREA-SE
para maiores informações

DIA 17/02 EDILSON RIBEIRO
DIA 18/02 VICENTE DE PAULA PRIMO NETO
DIA 20/02 JADILSON DOS SANTOS RIBEIRO
DIA 20/02  JAILZA SIQUEIRA RODRIGUES
DIA 20/02   LAFAYETTE FRANCO SOBRAL
DIA 21/02   ALEXANDRE ARAÚJO DE SOUZA
DIA 21/02 NAIR LEONARDO DE SOUZA
DIA 22/02 FERNANDA DO NASCIMENTO MATO S
DIA 23/02 RIVALDO CORDEIRO SANTO S
DIA 26/02 ELISÂNIO MENDONÇA CARDOSO

DIA 28/02 MÁRIO JORGE MAIA DE MAGALHÃES

Março
DIA 02/03  ROSE CARLA  S. PEREIRA MATO S
DIA 05/03  RICARDO MARTINS SANTOS
DIA 05/03   ANDERSON FREITAS DE V. MELO
DIA 08/03  LUIZ CARLOS FARIAS DANTAS
DIA 08/03   CARMEM LÚCIA DA SILVA
DIA 08/03   HENRIQUE LUÍS  C.  GUIMARÃES
DIA 08/03    JOSÉ DE SOUZA BARBOSA
DIA 08/03    ZORILDA GOMES DOS SANTOS
DIA 09/03    ANTONINO CAMPOS DE LIMA
DIA 09/03    SILVIO  ARAGÃO  ALMEIDA
DIA 09/03   CARLOS ALBERTO NOGUEIRA
DIA 12/03   EVANDRO ALMEIDA TUPINAMBA
DIA 16/03   CLÉLIO VILANOVA  LEMOS  E  SILVA
DIA 19/03   BRAZ MELO COSTA JUNIOR
DIA 19/03   MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA FALCÓN
DIA 20/03   MARCOS HENRIQUE P. FONSECA
DIA 21/03   EVANDRO NEVES MUNIZ
DIA 24/03   SÓLON GUIMARÃES CARVALHO

DIA 25/03   MARCELO ALBUQUERQUE MACIEL

DIA 26/03   EDUARDO CABRAL V.  BARRETO

DIA 29/03   CARLOS ALBERTO SOUZA TORRES


