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1 | SOBRE O CENTRO XINGÓ
Localizado no município de Piranhas, em Alagoas, o Centro Xingó de Convivência com o 
Semiárido é um espaço de desenvolvimento de métodos e estratégias de convivência com o 
semiárido, contemplando ações de experimentação, pesquisa, extensão, capacitação e difusão 
tecnológica. Tendo como referência a sustentabilidade ambiental, o Centro tem o objetivo de 
contribuir para melhorar as condições de vida e a renda das populações rurais localizadas na 
área de infl uência do Semiárido.

Fruto do esforço institucional, envolvendo diversos atores nacionais e internacionais, o 
Centro Xingó tem a gestão compartilhada entre a Secretaria de Estado da Agricultura, 
Pesca e Aquicultura de Alagoas (SEAGRI/AL) e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e 
Sustentabilidade (IABS), por meio do Acordo de Cooperação Técnica 01/2019. Além disso, 
o gerenciamento do Centro Xingó conta com o auxílio de dois órgãos consultivos: o Comitê 
Gestor e o Comitê Acadêmico/Científi co.

O Comitê Gestor tem como função disciplinar as atividades do Centro Xingó, sua organização 
e competências, garantindo a transparência nas ações, na participação em decisões 
compartilhadas e no acompanhamento dos trabalhos.

O Comitê Acadêmico/Científi co possui função consultiva e orienta as atividades de geração e 
disseminação do conhecimento por meio de pesquisa e inovação no Centro Xingó. As atividades 
supervisionadas por esse órgão estão relacionadas à iniciação científi ca e inovação, apoio 
ao pesquisador, seminários, cursos e capacitações, além de publicações sobre o trabalho 
desempenhado no Centro.

Coordenadora: Roberta Roxilene
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2 | AÇÕES REALIZADAS

ATIVIDADES REALIZADAS EM OUTUBRO

• Comissão de Comunicação

Dando continuidade ao alinhamento das ações referentes à comunicação estratégica do Centro 
Xingó, a Comissão formada pelas técnicas do IABS e da SEAGRI/AL esteve reunida, no dia 09 de 
outubro, para debater e encaminhar temas como o relatório e planejamento das mídias sociais 
e a defi nição do calendário de postagens para novembro. Levando em conta o cronograma de 
divulgação do 7º Seminário e 6º Curso Internacional de Convivência com o Semiárido. Neste 
mês, a Comissão contou com a participação de uma representante do Instituto Interamericano 
de Cooperação para a Agricultura (IICA), com intuito de trocarem informações sobre o 
funcionamento do Centro Xingó e planejar o apoio nas ações de divulgação do 7º Seminário e 
6º curso Internacional de Convivência com o Semiárido. 

• Unidades Demonstrativas das Tecnologias Sociais 

As unidades demonstrativas das tecnologias sociais do Centro Xingó, assim como suas demais 
instalações e equipamentos, são continuamente monitoradas para organização e planejamento 
das atividades. Nesta perspectiva, a ação de destaque realizada em outubro foi o replantio de 
mudas da horta (Sistema PAIS) e do pomar, além dos tratos culturais necessários para a ampliação 
da Biofábrica de Palma Forrageira do Centro Xingó. 6ª Reunião do Comitê Acadêmico/Científi co.

Fonte: Equipe Xingó, Outubro, 2020

• 7º Seminário Internacional e 6º Curso Internacional de Convivência com o Semiárido

Dando continuidade a organização e planejamento do Seminário e Curso Internacional deste 
ano, em outubro foram feitos ajustes nas temáticas propostas para o evento, conforme as 
discussões e alinhamentos realizados durante as reuniões da Cogestão e do Comitê Gestor. 
Iniciou-se a mobilização e articulação com as instituições parceiras para a divulgação do 
período de submissão dos trabalhos científi cos, bem como a confi rmação dos participantes 
das mesas de debates. 
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FONTE: Equipe Xingó, Outubro/2020

ATIVIDADES REALIZADAS EM NOVEMBRO

• Unidades Demonstrativas das Tecnologias Sociais

Em novembro, deu-se continuidade aos tratos culturais (aração da terra e irrigação) para 
ampliação da Biofábrica de Palma Forrageira. Foram construídas as cercas por meio do 
manejo sustentável da caatinga, utilizando as varas das catingueiras (espécie nativa).

Fonte: Equipe Xingó, Novembro/2020.

• 7º Seminário Internacional e 6º Curso Internacional de Convivência com o Semiárido

Neste mês, os trabalhos científi cos submetidos ao 7º Seminário Internacional de Convivência 
com o Semiárido começaram a ser recebidos e encaminhados à avaliação e, a partir do dia 30, 
foram publicados no site do Centro Xingó em formato de banner, com as devidas correções.

Fonte: Equipe Xingó / Novembro, 2020.
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Fonte: Equipe Xingó, Novembro/2020.

• Expedição de Aquicultura no Sertão

Com intuito de ampliar a rede de parceiros e a área de atuação do Centro Xingó, a equipe 
participou da Expedição à Petrolina/PE, entre os dias 09 e 11 de novembro. Na oportunidade, 
além da visita aos viveiros de camarão marinho criados em “água dura” (rica em carbonatos) 
da CODEVASF, foi realizada uma reunião de aproximação entre a equipe Xingó, a EMBRAPA 
Semiárido e a Associação PROVIDA. Posteriormente, a equipe recebeu, no Centro, um 
representante da CODEVASF e outro do Núcleo de Aquicultura do IABS, com os quais realizou 
uma visita técnica às instalações da estação de piscicultura da CHESF, em Piranhas/AL.

Fonte: Equipe Xingó, Novembro/2020.

ATIVIDADES REALIZADAS EM DEZEMBRO

• Visita de Paceiros ao Centro Xingó 

No dia 10 de dezembro, a equipe, juntamente com a coordenação do Centro Xingó, recebeu 
o Secretário Executivo de Gestão Interna da SEAGRI/AL, Rodrigo Gaia, a Supervisora do Alto 
Sertão da EMATER/AL, Tânia Maria Barbosa, e demais técnicos para uma visita técnica. Na 
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oportunidade foram apresentadas as tecnologias sociais e as demais instalações do Centro, a 
fi m de propor algumas inovações para a irrigação dos modelos produtivos. 
Rodrigo Gaia e Joelmir Farias (gerente de irrigação) apresentaram a proposta do projeto 
“Sistema de Irrigação 4.0”, com o objetivo de implementar uma Unidade Demonstrativa no 
Centro Xingó, integrando a Cisterna Calçadão e a Placa Solar ao sistema. Apresentaram ainda 
o aplicativo Agro + Perto, para potencializar sua divulgação e fortalecer a comunicação entre o 
produtor e a rede de mercados, para comercialização dos produtos. 

Fonte: Equipe Xingó, Dezembro/2020.

• Unidades Demonstrativas das Tecnologias Sociais

Em dezembro foi concluída a construção das cercas da Biofábrica de Palma Forrageira. Com o 
rebaixamento da caatinga foram retiradas 1.580 varas para reestruturação de cercas e reparos 
dos sistemas de irrigação.



Outubro - Dezembro 2020
INFORME TRIMESTRAL

Fonte: Equipe Xingó, Dezembro/2020.

• 7º Seminário e 6º Curso Internacional de Convivência com o Semiárido

Entre os dias 01 e 04 de dezembro foi realizado  o 7º Seminário Internacional de Convivência 
com o Semiárido, que contou com Polos Ofi ciais para a transmissão do evento em Piau (distrito 
de Piranhas/AL), Poço Redondo/SE e Petrolina/PE. Como previsto, os polos ofi ciais foram 
criados com intuito de democratizar e garantir o acesso de agricultores e agricultoras da 
região ao evento que, neste ano, devido à pandemia da COVID-19, ocorreu virtualmente. 

Neste ano, o Seminário contou com 519 inscritos, 161 instituições, 30 palestrantes, 19 estados 
e 5 países. Além disso, o Seminário constituiu-se como etapa introdutória do 6º Curso 
Internacional de Convivência com o Semiárido.

Por conseguinte, entre os dias 07 e 18 deste mês, deu-se prosseguimento ao 6º Curso, 
que também ocorreu virtualmente, contando com 43 participantes de diferentes regiões do 
Brasil. O curso teve como objetivo principal o fortalecimento das organizações do terceiro 
setor, por meio da capacitação em ferramentas de gestão e elaboração de projetos para 
captação de recursos. 

Temas abordados durante o curso: 

• Alinhamento Geral e o Eu

• Sustentabilidade e o nosso papel

• O ambiente: a caatinga e os desafi os para o desenvolvimento socioambiental

• As organizações e o Nós

• Debate e trabalho conjunto

• Conceitos na elaboração de projetos de sustentabilidade

• Elaboração e Gestão de Projetos

• Gestão Administrativa de Projetos
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• Comunicação Institucional

• Encerramento: mesa redonda.

Fonte: Equipe de Comunicação dos Polos Oficiais, Dezembro/2020.


