
VOLUME 02; EDIÇÃO 1; RECIFE, 29 de Abril de 2013   

Agrofloresta na Caatinga 
Como o Sr. Manoel conserva a mata, os bichos e sua plantação  

Os habitantes de Monte Alegre, comunidade 
de Iguaracy, no Sertão do Pajeú (PE), têm fonte de 
água garantida, e faz questão de dividi-la até com 
os animais selvagens que aparecem nesse 
verdadeiro oásis em meio à seca. Todos podem 
agradecer a Seu Manoel ‘Carpina’ (é carpinteiro), 
filho de Seu Pedro, que arranjou um jeito de tirar o 
seu sustento e ao mesmo tempo preservar uma 
área de nascente.  

Ele cultiva uma agrofloresta, que é plantar 

muitas espécies juntas, para não atrair pragas e 

dar uma maior segurança alimentar – porque daí 

você fica com plantas de safras diferentes juntas e 

sempre terá algo produzindo. Incluindo árvores, o 

solo fica melhor, a água permanece por mais 

tempo, e dá sombra pra mudas e plantas menores 

viverem. Se houverem árvores nativas entre elas, 

melhor! É o que faz Seu Manoel, que sabe que as 

plantas da caatinga aguentam a seca. Em vez de 

limpar o solo, ele aproveita os garranchos e folhas 

que caem pra cobrir a terra, adubando e deixando 

ela mais úmida e protegida do sol. 

Aí na foto você vê como o plantio se 
confunde com a mata nativa, uma mistura de 
bananeira, pinha, cajueiro, mangueira, urucum, 
limão, acerola, cidreira… com mandioca-purnunça, 
umbuzeiro, catingueira, pau-serra, jurema carcará,  

 

 

 

 

 

 

canafista, frei jorge, ipê, mororó, angico, feijão 
brabo, favela, algodão-seda, amargozinha, jucá, 
sabiá, tamborio... Cada uma com suas funções, 
seja alimentação e remédio para as pessoas e 
animais, lenha, repelente de insetos... Seu 
Manoel e Seu Pedro conhecem o que têm e 
guardam sementes tanto de milho e feijão – pra 
plantar quando a chuva voltar – quanto de 
nativas como a baraúna, cumarú e sabiá.  

 

 

 

 

 

 

*Amostra do feijão e milho da região armazenados; 
esses grãos “crioulos” são seguros de se comer, ao 
contrário dos modificados (transgênicos). 
 

Eles guardam também sementes de 
gliricídea, cuja árvore dá excelente forragem 
para o gado, e de nim, que é inseticida natural, 
nada de venenos para não estragar a saúde do 
solo e da gente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Samara T. A. de Medeiros e Mônica Cox de B. Pereira 
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Esses agricultores têm muito respeito pelo 
ambiente, replantando a caatinga em vez de só 
retirar, porque ele sabe que o ambiente deve ser 
usado a favor da gente. Ele entende o papel dos 
bichos no equilíbrio do ambiente – abelhas e 
passarinhos dispersando sementes, formigas, 
lagartixas e até cobras e “onças” são importantes 
pra manter a saúde da mata. Ele então ajuda esses 
bichos também, sabendo que está ajudando a si 
mesmo: ele separa um pouco da água dos poços 
numa tigelinha na mata pra quem quiser vir beber. 
Ele também não se importa em dividir seus cajus 
com os passarinhos, porque “os bichinhos 
também têm fome”. 

Para S. Manoel, cuidar de sua comida e da 
mata da catinga fazem parte das mesmas práticas. 
Dona Edileuza, esposa de S. Manoel, dá milho 
tanto para as galinhas quanto para os galos-de-
campina. S. Manoel sempre teve essa tendência 
de “sertanejo ambientalista”, mas entrou desde 
cedo pros mov sociais (CPT, STR, Diaconia, ASA, 
etc.) e com eles aprendeu ainda mais. Pra ele, são 
nos intercâmbios – trocas de experiências – que a 
gente aprende muito. 

 
Nas terras de S. Pedro no pé da Serra, junto 

do plantio há uma nascente entre pedras, que 
teve água até fevereiro desse ano. É muito raro 
uma nascente com água empoçada em época de 
seca no sertão. Essa talvez tenha durado tanto 
pelos cuidados que essa família tem com a área, 
como preservar a mata. Os dois poços da área 
garantem água para toda a comunidade, talvez 
também por outra estratégia que eles usam, que é 
a barragem subterrânea. Já que tanta gente e 
bicho usa essa água, S. Manoel cuida pra que não 
falte. Ele construiu nos anos ‘90 uma barragem 
subterrânea pra ajuda a barrar a água que desce 
pela serra, deixando a área que ele planta mais 
molhada. Dado o sucesso da primeira, outra foi 
construída em 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seu Pedro e S. Manoel também cuidam 
bem da água da cisterna, usando só pra beber e 
cozinhar, ela ainda está com a água das chuvas de 
2011. S. Pedro fala que “Manoézim” é muito 
“sabido”, que vive inventando coisa. Poizé, S. 
Manoel além de inventar um jeito de viver muito 
bem com a caatinga, inventou também uma 
bomba pra puxar água da cisterna mais barata e 
que não enferruja, pois não leva metal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. Manoel, em seu saber de agricultor, tem 

vasto conhecimento sobre sua região. 
Combinando alguns cuidados, não é preciso 
depender de carros-pipa, endividar-se pra 
comprar sementes estranhas todo ano, 
envenenar-se com produtos químicos ou ver seus 
animais morrerem.  

Esse é um exemplo de que a agricultura 
familiar camponesa tem importante papel 
ambiental e fica um chamado para que as 
poilíticas ambientais considerem isto e dialoguem 
mais com as políticas agrícolas e agrárias.  

 
Muitas comunidades fazem agricultura seguindo a 
agroecologia, e comercializam seus produtos nas 
chamadas Feiras Agroecológicas. Elas são muito 
valorizadas, pois o cultivo é feito em respeito com a 
natureza e sem produto químico. Além de que o 
agricultor, sem atravessador, consegue um preço 
mais justo. Segundo o Centro Sabiá, só no sertão do 
Pajeú tem 5! Confira aí: 
Serra Talhada: sábados, Praça Sérgio Magalhães  
 Afogados da Ingazeira: Rua Senador Paulo 
Guerra. 
 São José do Egito: Parque da Feira. 
 Tabira: Em frente ao açougue público. 
 Tuparetama: Parque da Feira. 

* Aí está seu pai, 
sobre a parede da 

barragem mais antiga. 16/3/13 

* Olha S. 
Manoel aí  
mostrando 
como se 
usa a 
bomba que 
ele 
inventou. É 
só puxar e 
empurrar o 
cano, muito 
fácil. 


