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Resumo 

Visando compreender as dimensões materiais e 

imateriais dos saberes patrimôniais da 

agrobiodiversidade regional, essa pesquisa buscou 

analisar as práticas produtivas agrícolas de base 

ecológica desenvolvida em duas comunidades rurais 

tradicionais situadas na região da Serra das Almas, nos 

municípios de Ponta Grossa e Campo Largo. Mais 

especificamente, o projeto tem como objetivo 

caracterizar o modelo produtivo agroflorestal 

agroecológico, nos aspectos agroecossistêmicos e 

socioeconômicos. 

Introdução  

Visa apresentar uma síntese das atividade 

desempenhadas no projeto de iniciação científica entre 

Agosto de 2019 à Janeiro de 2020, pretende assim 

expor as discussões e resultados preliminares acerca 

dos objetivos inicialmente propostos pelo subprojeto de 

iniciação científica. 

Atualmente a região de base para este estudo conta 

com a agricultura, que é caracterizada pelo predomínio 

de latifúndios que empregam técnicas modernas de 

manejo, tais como a silvicultura do pinús. Entretanto se 

tem a resistência das comunidades tradicionais que 

permanecem com os métodos originais de produção, ou 

seja, ainda empregam técnicas como a agricultura de 

subsistência e a preservação de semente despezadas 

pelo agronegócio.  

Material e Métodos 

A metodologia de pesquisa fundamentou-se em uma 

descrição densa das praticas socioecológicas  de 

manejo do agroecossistema. Para tanto, o método da 

observação participante conferiu maior aproximação à 

realidade traduzida por instrumentos etnográficos 

associado aos geoagronômicos: aplicação de 

questionários, imagens satelitares (google earth), 

entrevistas abertas, oficinas participativas em 

agroecologia, percursos guiados pela comunidade e em 

parcelas agroflorestais, que possibilitaram ao 

pesquisador uma visão sinóptica da dinâmica 

paisagística, isto é, das dimensões temporal e espacial 

do manejo dos componentes paisagísticos para fins 

produtivos. 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos são referentes aos plantios que 

foram realizados na região no período de 2019 e o 

acompanhamento no ano de 2020.  Sendo que os  

plantios foram realizados em 22 e 23 de março de 2019, 

as árvores estão sendo acompanhadas e até o momento 

estão com o crescimento correto.  

 
Figura 1. Crescimento de árvore em SAF. Fonte: Zambilo, 2019.  

Conclusão ou Conclusões 

Foi observado um grade potencial de plantio em SAF 

na região da Serra das Almas e os habitantes 

demonstraram grande interesse e aceitação ao novo 

modelo de plantio em consorcio de outras plantas.  

Foram feitos outros plantios de sementes crioulas e se 

teve bons resultados também, e diante disso foi criado a 

primeira casa de sementes da região que contém 

diversas espécies de plantas e que estão disponiveis 

para todos os moradores da região.  
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