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Apresentação 
 

 
A Iniciação Cientifica é uma modalidade de formação técnico-científica que 

permite introduzir os estudantes de graduação em atividades de pesquisa, na 

perspectiva de formar os cientistas do futuro.  

Durante os Encontros de Iniciação Científica, os estagiários têm a oportunidade 

de apresentar seus trabalhos de forma oral e discutir os resultados e 

experiências alcançados, como fruto de dedicação, com a comunidade 

acadêmica.  

Neste cenário, a Embrapa Agroindústria Tropical como instituição responsável 

pela formação de cientistas do futuro promoveu o VII Encontro de Iniciação 

Científica da Embrapa, nos dias 02 e 03 de julho de 2009. O Encontro teve 46 

trabalhos inscritos contemplando as áreas de Ciência e Tecnologia de 

Alimentos, Socioeconomia, Gestão e Engenharia Ambiental, Proteção de 

Plantas, Fisiologia e Tecnologia Pós-Colheita e Melhoramento, Biologia 

Molecular e Vegetal. 

 

É com muita satisfação que apresentamos os resumos do VII Encontro de 

Iniciação Científica da Embrapa Agroindústria Tropical, resultado de esforços 

dos estudantes, Comunidade Embrapiana, órgãos de fomento e colaboradores.  

 

 

 

Vitor Hugo de Oliveira 

Chefe-Geral da Embrapa Agroindústria Tropical 
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TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA DA CAJUCULTURA FAMILIAR DE 
BARREIRA-CE 

 
Francyálisson Lima de Oliveira1, Enio Giuliano Girão2, Heitor Ribeiro Antunes3 

 
1Universidade Federal do Ceará; 2Embrapa Agroindústria Tropical; 3Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. E-mail: cajucultura@gmail.com 

 
A cajucultura tem no Nordeste relevante importância sócio-econômica, 
envolvendo cerca de 280 mil pessoas, sobretudo na agricultura familiar. A 
Associação Comunitária de Barreira – ACB, conhecida como PA-Rural, trabalha 
desde o ano de 1989 na organização de cajucultores familiares no município 
Barreira, Ceará. Desde 2003, a ONG Núcleo de Iniciativas Comunitárias vem 
desenvolvendo ações em agroecologia no município. A transição agroecológica 
dos cajucultores surgiu como necessidade pela demanda crescente do mercado 
nacional e internacional pela certificação orgânica. Nesse contexto, a Embrapa 
Agroindústria Tropical (CNPAT) e parceiros: Fundação Konrad Adenauer, 
NUTEC, SEBRAE, Fundação Banco do Brasil, desenvolveram projeto para 
realizar a certificação de propriedades daquele importante Arranjo Produtivo 
Local. Diante das demandas, foram realizadas capacitações com a participação 
de 50 produtores, além de assistência técnica. Foram realizadas consultorias em 
Boas Práticas de Fabricação e de mercado, seguidas da reestruturação das 
minifábricas, visando atender às normas sanitárias e exigências dos 
compradores. As propriedades foram georreferenciadas e os dados convertidos 
em mapas pelo Laboratório de Geoprocessamento do CNPAT. O projeto 
custeará o primeiro ano de certificação, sendo que os produtores arcarão com o 
processo a partir do segundo ano de certificação. Recentemente foram doadas 
pela SEMACE mudas de plantas nativas para reflorestar as propriedades e 
atender à reserva legal do Código Florestal. A executora já foi escolhida e 
começará o processo ainda esse ano. Antes mesmo do selo orgânico, destaca-
se a participação da ACB em feiras mundiais. Durante a Biofach, principal feira 
do setor de orgânicos da América Latina, foram feitos contatos comerciais, com 
previsão de fechar negócios na ordem de dois milhões de reais. A ACB também 
participou da Feira Nacional da Agricultura Familiar e do Salone Del Gusto do 
Terramadre em Turim, na Itália. Este ano ela foi convidada a participar pela 
primeira vez da BioBrazilFair, Feira Internacional de Produtos Orgânicos e 
Agroecológicos, em São Paulo. 
 
Palavras-chave: Arranjo produtivo local, orgânico, comércio justo. 
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