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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 Xingó 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 influência 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/Científico. 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/Científico, 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 científica 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 primeiro 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 primeiro trimestre de 2021 foi marcado por diversas ações de planejamento e estruturação,
como reuniões institucionais, visitas técnicas, atividades de planejamento estratégico,
organização e manutenção dos espaços do Centro Xingó, entre outros. Estas ações são
de extrema importância para o bom desenvolvimento das atividades do Centro e para a
implementação de novas estratégias para os próximos anos.

JANEIRO/2021
No dia 20 de janeiro, o Centro Xingó recebeu a visita do Secretário de Estado da Agricultura,
Pesca e Aquicultura de Alagoas (SEAGRI/AL), João Emanuel Barros Lessa Neto, além de
técnicos(as) e superintendentes da Secretaria, representantes da Prefeitura Municipal de
Piranhas/AL e da EMATER/AL. Durante a visita, a equipe do IABS apresentou aos(às) visitantes
os objetivos do Centro Xingó, suas instalações e tecnologias sociais de convivência com o
semiárido implementadas.
Visita técnica do secretário da SEAGRI/AL, Prefeitura de Piranhas/AL e EMATER/AL.

Fonte: Equipe Centro Xingó, janeiro/2021.

A equipe da SEAGRI e demais visitantes também acompanharam a entrega da taxa solidária
para a Associação de Cooperação Agrícola Goiabal e Sítios Vizinhos, do município de Mata
Grande, Alagoas. A associação foi a entidade escolhida para receber a doação voluntária dos(as)
participantes do 7º Seminário Internacional de Convivência com o Semiárido.
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Entrega da Taxa Solidária.

Fonte: Equipe Centro Xingó, janeiro/2021.

Na mesma oportunidade, houve a assinatura do Termo de Cooperação Técnica celebrado entre
a SEAGRI/AL e a Prefeitura de Piranhas/AL, com o objetivo de apoiar as ações do Centro Xingó
por meio da promoção e geração de conhecimento voltado à convivência com o Semiárido,
além de difundir tecnologias de baixa complexidade e alta replicabilidade.
Em janeiro, também ocorreu a reunião com a SEAGRI/AL para alinhamento das atividades de
co-gestão entre as duas instituições. O encontro contou com a participação de representantes
do Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável de Alagoas, a EMATER. Na
ocasião, foram debatidos pontos relacionados ao plano de trabalho e aos resultados de 2020,
e também sobre a participação da EMATER em futuras ações desenvolvidas no Centro Xingó.
Reunião de Alinhamento da Cogestão IABS/SEAGRI – participação da EMATER.

Fonte: IABS, janeiro/2021

A equipe técnica do IABS também realizou a avaliação das tecnologias sociais para
levantar demandas e necessidades técnicas de reforma e manutenção em cada uma delas.
Como encaminhamento dessa avaliação, a equipe preparou um relatório técnico com
os investimentos necessários para que as Unidades Demonstrativas estejam em pleno
funcionamento e interligadas.
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Avaliação para manutenção das tecnologias sociais.

Fonte: Equipe Centro Xingó, janeiro/2021.

Em janeiro, a equipe de comunicação dedicou à finalização das atividades relacionadas ao 7°
Seminário e 6° Curso Internacional de Convivência com o Semiárido, realizados em dezembro
de 2020. Em especial, à análise de métricas e performance dos conteúdos compartilhados
nas redes sociais para a divulgação dos eventos, bem como o fluxo de visitas e tráfego do
site do Centro Xingó (www.xingo.com.br). Alguns dos dados monitorados foram o alcance das
publicações, engajamento, número de seguidores e cliques no site.
INSTAGRAM (perfil criado em Jul/20)
56 publicações
503 seguidores
FACEBOOK
61 publicações
13,3 mil seguidores

FEVEREIRO/2021
Em fevereiro, o Centro Xingó recebeu a visita da comitiva de técnicos(as) e superintendentes
da SEAGRI, da Emater Alagoas, da Embrapa Semiárido e da Companhia Hidrelétrica do São
Francisco (CHESF), além dos prefeitos e secretários dos municípios alagoanos de Piranhas,
Pariconha, Delmiro Gouveia e Olho D’água do Casado.
O objetivo principal da visita foi apresentar aos(às) técnicos(as), superintendentes e novos(as)
gestores(as) municipais, os objetivos e instalações do Centro Xingó, e Unidades Demonstrativas
das tecnologias sociais implementadas.
O representante da Embrapa Semiárido, Rebert Coelho Correia, aproveitou a oportunidade
para apresentar aos(às) presentes o Projeto Lagos do São Francisco, cujo objetivo é estimular
o desenvolvimento sustentável de comunidades rurais situadas no entorno de barragens
e usinas hidroelétricas do Rio São Francisco. O projeto pretende beneficiar cerca de 4 mil
agricultores(as) familiares de 12 municípios (nos estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco e
Sergipe) ao longo de três anos de execução.
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Ao final da visita, foram identificadas possibilidades de parcerias entre as instituições para
a reativação da Casa do Mel e da Avicultura no Centro Xingó e encaminhada a criação de
um grupo de trabalho com os(as) técnicos(as) das instituições envolvidas para avançar no
planejamento para a reativação das Unidades Demonstrativas.
Visita técnica das equipes da EMATER, EMBRAPA Semiárido e SEAGRI/AL.

Fonte: Equipe Centro Xingó, fevereiro/2021.

Em relação às tecnologias sociais do Centro Xingó, houve ampliação da área da biofábrica
de palma forrageira, preparação do solo (os tratos culturais) e plantio da palma. Importante
destacar que esta Unidade Demonstrativa é um modelo produtivo de baixo custo para a
alimentação animal e tem potencial para ser replicada nas propriedades rurais no território
do semiárido.
Tratos culturais, plantio e ampliação da biofábrica da palma forrageira.

Fonte: Equipe Centro Xingó, fevereiro/2021.
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MARÇO/2021
No mês de março, o Centro Xingó recebeu a visita de técnicos(as) da EMATER Alagoas para
avaliação da infraestrutura do aviário e dos equipamentos da Casa do Mel. O objetivo foi
levantar informações sobre a infraestrutura dos equipamentos para planejar a retomada das
atividades nestas unidades em parceria com o Projeto Lagos do São Francisco - de iniciativa
da Embrapa Semiárido, CHESF, EMATER e SEAGRI.
Visita técnica de avaliação da infraestrutura do Aviário e dos equipamentos da Casa do Mel.

Fonte: Equipe Centro Xingó, março/21.

Em outra oportunidade, foi realizada uma reunião de alinhamento entre SEAGRI, IABS,
EMATER e a COOPEAPIS (Cooperativa dos Produtores de Mel, Insumos e Derivados Apícolas
em Alagoas), instituição convidada. O objetivo foi discutir o funcionamento da Casa do Mel e
o desenho desta parceria futura, bem como: definição de um plano de trabalho conjunto; dos
papéis, responsabilidades e contribuições de cada instituição na parceria; do público alvo do
projeto; apresentação dos resultados da avaliação técnica da infraestrutura e equipamentos;
e planejamento dos próximos passos.
Reunião de alinhamento sobre a Casa do Mel e Avicultura.

Fonte: Equipe Centro Xingó, março/2021
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Ainda em março, foi realizada uma reunião de alinhamento da cogestão IABS e SEAGRI
para apresentar os resultados alcançados pelo acordo entre as partes, atualizar o
planejamento estratégico, definir as reuniões dos Comitês e discutir assuntos relacionados
às atividades de campo.
Reunião de Alinhamento da Cogestão IABS/SEAGRI

Fonte: Comunicação IABS, março/2021.

Além das reuniões de alinhamento entre as instituições co-gestoras do Centro Xingó, a
equipe interna também realiza periodicamente reuniões semanais de alinhamento para o
planejamento das atividades executivas, administrativas e de campo, essenciais para o bom
funcionamento do Centro Xingó.
Reunião de planejamento da equipe do Centro Xingó

Fonte: Comunicação IABS, março/2021.

Outra visita recebida pela equipe do Centro Xingó no mês de março foi a da Diretoria de Projetos
e da Equipe do UnIABS, que veio de Brasília para conhecer as atividades in loco e auxiliar no
planejamento das ações para o próximo ano.
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Visita técnica da Diretoria de Projetos e da Equipe do UnIABS ao Centro Xingó.

Fonte: Equipe Centro Xingó, março/2021.

Continuando o trabalho de manutenção das Unidades Demonstrativas de Tecnologias Sociais,
a equipe técnica do Centro Xingó seguiu com a avaliação da infraestrutura, do biodigestor
e das cisternas calçadão. Dessa forma, são coletados dados para informar as atividades de
reforma e manutenção das Unidades Demonstrativas, assim como a estimativa de custos.
Avaliação da infraestrutura do Biodigestor e da Cisterna Calçadão.

Fonte: Equipe Centro Xingó, março/2021.
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Uma ação importante foi a reestruturação das Unidades Demonstrativas de produção
forrageira e de Ovinocaprinocultura, por meio do manejo sustentável da Caatinga, poda das
árvores e aproveitamento de varas para a recuperação e reforma das cercas (foto abaixo). A
equipe técnica do Centro Xingó também aproveitou este período de chuvas para o plantio de
milho e sorgo, o que irá garantir a alimentação dos animais no período de estiagem.
Manejo sustentável da Caatinga para fazer as cercas das áreas produtivas.

Fonte: Equipe Centro Xingó, março/2021.

Com o apoio da Prefeitura Municipal de Piranhas e por meio do Acordo de Cooperação firmado
entre as instituições, foram realizadas atividades de manutenção no Centro Xingó, tais como:
manutenção e limpeza das áreas externas; limpeza das fossas; distribuição da matéria
orgânica resultante da limpeza do laguinho nas áreas de pastagem.
Além disso, foram feitas as seguintes ações de manutenção e melhoria da infraestrutura do
Centro Xingó: instalação de um eletrificador na Unidade Demonstrativa de criação do gado
curraleiro “pé-duro”; manutenção do sistema de irrigação nas áreas de pastagem; organização
da horta da casa sertaneja; início da construção da cerca de faxina na área de pastagem (com
varas de catingueira, a partir do manejo da caatinga); e o recebimento da silagem como
contrapartida do uso de equipamentos (objeto do termo de responsabilidade assinado entre o
Centro Xingó e o produtor rural Celso Rodrigues).
Limpeza do laguinho e aproveitamento da matéria orgânica para a área de pastagem.
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Fonte: Equipe Centro Xingó, março/2021.
Limpeza das fossas.

Fonte: Equipe Centro Xingó, março/2021.
Implementação do eletrificador, instalação de hastes e parte elétrica para manutenção dos animais.
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Fonte: Equipe Centro Xingó, março/2021.
Manutenção do sistema de irrigação da área de pastagem e manutenção da horta.

Fonte: Equipe Centro Xingó, março/2021
Recebimento de silagem para os animais.

Fonte: Equipe Centro Xingó, março/2021.

