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 Pernambuco sai na frente para 

viabilizar a produção de umbu usando 

água de esgoto 

Publicado em 27/06/2019 às 10:12:40  
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É a chamada bioeconômica do umbu que pode usar de água de 
esgoto.

 

A tecnologia criada inicialmente para o saneamento básico pode superar gargalos 

hídricos do Sertão para a criação de novos arranjos produtivos bioeconômicos através 

da planta e seu reflorestamento dentro do estado. Para isso, engenheiros do Instituto 

Nacional do Semiárido (Insa) visitaram agricultores do Sertão do Moxotó, na região do 

Bioma Caatinga, para um programa de orientação e atividades pedagógicas e práticas da 

nova tecnologia. 

https://www.tratamentodeagua.com.br/cat/reuso/
https://www.tratamentodeagua.com.br/tag/esgoto/
https://www.tratamentodeagua.com.br/tag/pernambuco/
https://www.tratamentodeagua.com.br/tag/umbu/


Os especialistas promoverão uma oficina sobre tratamento comunitário de água de 

esgoto para o reuso agrícola. Na sequência, a partir da água usada na cozinha de uma 

escola em Ibimirim, será implantado no local o sistema de tratamento dessa água para 

ser usada na irrigação do cultivo de umbu a fim de potencializar a criação de novas 

cadeias produtivas bioeconômicas através do reflorestamento de plantas nativas no 

estado. 

Propriedades nutricionais, alimentares e farmacológicas do umbuzeiro, comprovadas 

pelo departamento de Bioquímica da UFPE, têm trazido a possibilidade da criação de 

arranjos produtivos a partir dos agricultores familiares. Com o umbu, após beneficiado, 

pode-se fazer até cerveja. E, nesta perspectiva, centenas de mudas de umbu foram 

distribuídas pelo Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) no Moxotó há poucos 

dias. 600 já foram plantadas na Serra do Giz, em Afogados da Ingazeira, na última 

semana. Além dessas mudas, o IPA já semeou mais 1,8 mil para novas doações em 

outras cidades e já há outras 2 mil sendo semeadas. 

Iniciativa é da Rede Nacional de Pesquisadores 

A iniciativa é da Rede Nacional de Pesquisadores (Ecolume), financiada pelo CNPq e 

liderada pela coordenadora do Laboratório de Mudança do Clima do IPA, Francis 

Lacerda. O Ecolume atua em busca da segurança alimentar, energética e hídrica como 

forma de enfrentamento aos efeitos da alteração climática no bioma Caatinga. O Insa é 

uma das instituições parceiras, assim como a UFPE e a escola Serta em Ibimirim. O 

Insa tem atuado na questão hídrica no semiárido. “É um prazer ser parceiro desta rede 

que busca sustentabilidade socioambiental da região, sobretudo no âmbito da agricultura 

familiar”, diz Salomão Medeiros, diretor-geral do Insa. 

Mateus Mayer, um dos engenheiros do Insa e responsável pelo sistema hídrico de 

tratamento comunitário para reuso agrícola a ser instalado no Sertão, antecipa que ele 

terá capacidade de tratar até 5 mil litros da água do escoto da escola por dia, deixando-a 

qualificada para fins de irrigação nas proximidades. “A tecnologia usada é um sistema 

combinado de tanque séptico, reator UASB e de lagoas de polímeros. Com ele, 

preservamos os nutrientes da água para as plantas e eliminamos os patógenos e uma 

grande quantidade de matérias orgânicas que as prejudicariam”, explica. 

Fonte: Nordeste Rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nordesterural.com.br/pernambuco-sai-na-frente-para-viabilizar-a-producao-de-umbu-usando-agua-de-esgoto/


 

 

 

 

 
 

Realizada primeira reunião do Grupo de Trabalho criado para o 
fortalecimento da agricultura familiar nos municípios 

28 de junho de 2019 / Deixe um comentário  

A Secretaria de Desenvolvimento 

Agrário (SDA), atendendo a um pleito do Conselho Estadual dos Secretários 

Municipais de Agricultura de Pernambuco (Cesmape), instituiu um Grupo de Trabalho 

com foco no fortalecimento da agricultura familiar nos municípios. A primeira reunião 

do GT foi realizada nesta quarta-feira (26), com a presença do secretário Dilson Peixoto 

e integrantes das empresas vinculadas (IPA, Iterpe, Adagro e Ceasa), bem como da 

direção do Cesmape e representantes da AD Diper e Banco do Nordeste. 

A primeira reunião teve como objetivo formar a comissão de trabalho do GT, bem como 

discutir estratégias e propostas de políticas púbicas para a área da agricultura. Uma das 

sugestões apresentadas foi a realização de encontros regionalizados para a elaboração de 

um diagnóstico das cadeias produtivas. A apresentação do panorama de cada região 

dará origem a um documento técnico, identificando as principais demandas dos 

municípios. 

“Considero que a reunião foi muito positiva e objetiva. A criação do GT foi sugerida 

por nós e acatada pela Secretaria, que está nos dando todo o apoio para que possamos 

avançar nas questões da agricultura familiar. Estamos confiantes de que vamos alcançar 

bons resultados”, avaliou o presidente do Cesmape e secretário de Agricultura do 

município de Jataúba, Izael Monteiro. 

Desde que assumiu a gestão da pasta, o secretário Dilson Peixoto abriu as portas da 

Secretaria para o diálogo com diversas entidades e movimentos sociais, dando atenção 

http://blogdofinfa.com.br/2019/06/realizada-primeira-reuniao-do-grupo-de-trabalho-criado-para-o-fortalecimento-da-agricultura-familiar-nos-municipios.html
http://blogdofinfa.com.br/2019/06/realizada-primeira-reuniao-do-grupo-de-trabalho-criado-para-o-fortalecimento-da-agricultura-familiar-nos-municipios.html
http://blogdofinfa.com.br/2019/06/realizada-primeira-reuniao-do-grupo-de-trabalho-criado-para-o-fortalecimento-da-agricultura-familiar-nos-municipios.html
http://blogdofinfa.com.br/2019/06/realizada-primeira-reuniao-do-grupo-de-trabalho-criado-para-o-fortalecimento-da-agricultura-familiar-nos-municipios.html#respond


especial a cada uma das pautas propostas, incluindo as que tratam das demandas dos 

secretários de agricultura dos municípios. 

“A SDA e suas vinculadas serão parceiras no processo, junto com os demais órgãos 

envolvidos. Vamos somar esforços para avançarmos nas propostas e projetos para 

benefício do setor”, pontuou o secretário, afirmando que fará interlocução com a direção 

da Amupe para a realização de uma reunião específica de alinhamento da pauta com os 

prefeitos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


