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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 e contempla ações de experimentação, pesquisa, extensão, capacitação e difusão 
tecnológica. O Centro  tem como referência a sustentabilidade ambiental e 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. 

A gestão 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 transparência nas ações, 
a participação em decisões compartilhadas e o acompanhamento dos trabalhos. O Comitê 
Acadêmico/Científi co, por sua vez, possui função consultiva e orienta as atividades de geração 
e disseminação de conhecimento por meio da pesquisa e da inovação no Centro Xingó. As 
atividades supervisionadas por esse órgão estão relacionadas à iniciação científi ca e à inovação, 
apoio ao(à) pesquisador(a), seminários, cursos, capacitações e publicações sobre o trabalho 
realizado no Centro.

Este informe trimestral tem como objetivo apresentar aos parceiros e à comunidade em geral as 
principais atividades realizadas no segundo trimestre de 2021, contribuindo com a transparência 
e ampliando a visibilidade das ações do Centro Xingó. As ações estão categorizadas em três 
grandes componentes, assim distribuídos: Ações Institucionais, Unidades Demonstrativas e 
Ações Executivas. 
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2 | AÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO

O segundo trimestre de 2021 foi marcado por diversas ações de planejamento e estruturação, 
como reuniões institucionais, visitas técnicas, atividades de organização e manutenção dos 
espaços físicos do Centro Xingó, entre outros. O planejamento e a estruturação potencializam o 
desenvolvimento das ações executivas de forma presencial no próximo trimestre, considerando 
os decretos do estado de Alagoas em relação aos cuidados com a pandemia.

ABRIL/2021
O Centro Xingó participou da 1ª Roda de Conversa do Programa de Pós-graduação em 
Desenvolvimento Regional Sustentável - PRODER/UFCA, na disciplina de Estudos do Semiárido, 
com a participação de discentes do programa, graduandos(as) e os professores Celme Torres 
e Marcelo Moura Fé, suplente do Comitê Acadêmico/Científi co do Centro Xingó. Na ocasião, 
foi discutido o papel do Centro Xingó no desenvolvimento rural a partir das tecnologias sociais 
adaptadas à convivência com o Semiárido.

1ª Rodada de Conversa do PRODER/UFCA.

Ainda no mês de abril,  a convite do SEBRAE/AL, participamos do 1º Encontro Mensal e do 3º 
Encontro de Agro produção realizado pelo Ecossistema de Inovação – Sertão. Na oportunidade, 
contribuímos para a construção do Plano de Intervenção, documento que deve expressar as 
necessidades do território do Alto e Médio Sertão de Alagoas.

Reuniões do Ecossistema de Inovação - Sertão. Fonte: equipe de Comunicação SEBRAE/AL, abril/2021.
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A equipe do Centro Xingó esteve reunida para o planejamento do III Módulo do 6º Curso 
Internacional de Convivência com o Semiárido. Devido ao agravamento da pandemia, o 
módulo previsto para ser realizado presencialmente foi ajustado para a modalidade EaDe será 
realizado no período de 07 a 11 de junho/2021. 

Nas Unidades Demonstrativas de Tecnologias Sociais foram realizados investimentos 
importantes na manutenção de duas cisternas e na recuperação de um calçadão danifi cado. 

Manutenção e recuperação das Cisternas Calçadão.

No mesmo período, aproveitando as chuvas, foi feito o planejamento das Unidades 
Demonstrativas de  produção forrageira para garantir a alimentação dos animais no período 
de seca. Assim, a preparação das áreas de pastagens (aração da terra) foi realizada para o 
plantio de sorgo e milho.

Área preparada para o plantio de milho e sorgo.Fonte: Centro Xingó, abril/2021.

Realizamos a doação de 1 (um) reprodutor e 1 (uma) matriz do Gado Curraleiro para a Associação 
Comunitária e Benefi cente dos Produtores Rurais do Sitio Quixabeira – ASCOBEQ, povoado 
de São José da Tapera/AL.  O gado curraleiro é uma espécie que possui rusticidade e tem 
excelente adaptação ao clima do semiárido. Essa doação é uma ação de manejo da Unidade 
Demonstrativa e contribui para dar continuidade ao processo de preservação e conservação da 
raça no território do semiárido. 
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Doação do gado curraleiro.

MAIO/2021
Em maio, realizamos a reunião de Planejamento Estratégico para o biênio 2021/2023, onde 
foram discutidas as estratégias de mudança para o atendimento dos objetivos do Centro Xingó. 
Na ocasião, foram apresentados os resultados alcançados no período de 2019/2020, revistas a 
Missão e a Visão de futuro, e construído o planejamento para o biênio.

Reunião de Planejamento Estratégico. 

Realizamos a 1ª reunião do Comitê de Comunicação de 2021, com a participação do novo 
coordenador de comunicação da SEAGRI. O Comitê de Comunicação é uma instância composta 
por representantes do IABS e da SEAGRI, que visa uma gestão harmônica entre os parceiros 
institucionais para alinhar estratégias, discutir possibilidades e trabalhar em cooperação para 
que os resultados esperados sejam atingidos plenamente.
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Fonte: Equipe Centro Xingó, fevereiro/2021.

No mês de maio, o Comitê Gestor esteve reunido na sua 14ª reunião, onde foram apresentadas: 
atualizações das atividades realizadas no 1º trimestre de 2021, o Planejamento Estratégico 
para o biênio 2021/2023 e validadas a Missão e a Visão de Futuro do Centro Xingó. 

14ª Reunião do Comitê Gestor do Centro Xingó.

O novo secretário de Agricultura do Estado de Alagoas, Maycon Beltrão, e o novo presidente da 
EMATER, João Paulo Calheiros, visitaram o Centro Xingó para conhecer de perto as atividades 
desenvolvidas e realizaram a doação de sementes de milho e sorgo do Programa Planta Alagoas.

Visita do secretário da SEAGRI/AL e do presidente da EMATER/AL ao Centro Xingó. Fonte: SEAGRI/AL, maio/2021.
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A Prefeitura Municipal de Piranhas/AL, por meio do Acordo de Cooperação Técnica fi rmado 
com a SEAGRI/AL, em benefício do Centro Xingó realizou a manutenção da rede de esgoto eda 
rede elética, além da poda das árvores, devido a problemas de curto circuito.

Manutenção da rede de esgoto.

Manutenção da rede elétrica e poda das árvores.

Ainda no mês de maio, foi realizada a ampliação das áreas produtivas com o plantio de sorgo e 
milho para a produção da silagem. A silagem é o alimento obtido pelo processo de ensilagem 
de forrageiras para alimentação de ruminantes.
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Ampliação das áreas produtivas de forrageiras.

Na horta, realizamos a preparação do solo e o plantio das mudas de alface, tomate cereja, 
pimentão, cebolinha e de coentro.

Plantio de mudas na horta e manutenção da produção.

No mês de maio, foi registrado nas áreas de milho, sorgo e horta o ataque de lagartas do 
cartucho (Spodoptera Frugiperda), preta (Spodoptera cosmioides) e das folhas (Spodoptera 
eridanea). A equipe técnica do IABS e parceiros foram mobilizados na busca de soluções de 
controle biólogico adaptadas a realidade do semiárido. O inseticida biológico Dipel WP e o chá 
de neem (ou nim), utilizado para o controle de pragas na agricultura orgânica e convencional 
por meio da fermentação da folha, foram as soluções encontradas, demonstrando um resultado 
satisfatório no controle das lagartas.
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Combate e monitoramento das lagartas nas áreas de milho, sorgo, feijão e alface.

Entre outras atividades realizadas, recebemos a visita do estudante do 6º ano da Escola 
Convivendo, de Piranhas/AL, com o objetivo de produzir um documentário sobre tecnologias 
sociais e apresentar para a turma e professores.

Visita do estudante do 6º ano da Escola Convivendo ao Centro Xingó.

O Centro Xingó participou da mediação da apresentação dos trabalhos científi cos e da 
coordenação do GT 14 - Tecnologias Sociais, Saberes Populares e Questões Climáticas, no XI 
Encontro Nacional de Pesquisadores em Gestão Pública (ENAPEGS).

Participação no ENAPEGS XI. Fonte: Ramon Carvalho, maio/2021.
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JUNHO/2021
No mês de junho, realizamos o Módulo III do 6º Curso Internacional de Convivência com 
o Semiárido, onde abordamos o tema “Empoderamento de lideranças e organizações 
socioprodutivas do terceiro setor no Semiárido”. Tivemos a participação de 37 pessoas de 
diferentes estados do território brasileiro AL/PE/CE/RJ/PB/SE e BA, representantes de 
organizações socioprodutivas do terceiro setor, pesquisadores(as), agricultores e agricultoras.  

6º Curso Internacional de Convivência com o Semiárido. 

Um momento de destaque do Curso foi a “Prosas no Semiárido”, onde tivemos o 
compartilhamento de histórias dos(as) próprios(as) participantes sobre suas experiências 
exitosas, contemplando a temática em discussão. Abaixo o depoimento de um dos participantes 
sobre a experiência da Serra dos Paus Dóias – Agrodóia – EXÚ/PE.

Depoimento “Prosas do Semiárido” Experiências da Associação dos(as)Agricultores (as) 
Familiares da Serra dos Paus Dóias - AGRODÓIA - EXÚ/PE:

“Silvanete desnuda problemáticas latentes no contexto do Brasil profundo. Embora rico em 
biodiversidade, tecnologias sociais e manifestações culturais, muitos territórios semiáridos 
persistem chagados por tonalidades de subalternidade guiadas por marcadores de gênero, 
sexualidade, raça e geração. Essa realidade não é “natural”, mas uma construção política que 
pode e deve ser subvertida!” (Geovane Gesterira, junho 2021)

E no mês de junho realizamos ainda a reunião do Comitê de Comunicação para avaliar e dar 
continuidade às ações planejadas para o mês, incluindo o alinhamento sobre as estratégias 
de divulgação dos resultados do Curso para a imprensa. Além disso, foi apresentado o re-
latório de métricas das redes sociais referente ao mês de maio e aprovado o calendário de 
conteúdo para julho.
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Ainda em junho, foi realizado o plantio de novas frutíferas na área do pomar (mamão, maracujá, 
caju, manga e cana de açúcar), manutenção da horta, limpeza das tecnologias sociais e das 
áreas externas.

Plantio pomar e manutenção da horta. Fonte: Equipe de campo, junho/2021.

Manutenção do pomar, horta, tecnologias sociais e das áreas externas.


