
Conselhos de desenvolvimento rural sustentável, 
colegiados territoriais de estados e municípios da 
região Nordeste, empresas de assistência técnica, 
extensão e desenvolvimento rural, públicas, 
privadas, ONG̀s, núcleos de Agroecologia de 
institutos federais e universidades, organizações de 
agricultoras e agricultores familiares, assentados da 
rereforma agrária e estudantes.
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A equipe do Núcleo de Agroecologia da Embrapa 
Tabuleiros Costeiros conta com a parceria das 
seguintes instituições:
• Agricultura Familiar e Agroecologia (AS-PTA)
• Associação Brasileira de Agroecologia (ABA)
• Associação de Agricultores Alternativos (AAGRA)
•A•Associação dos Pequenos Agricultores de Sergipe 
(APAESE)
• Associação Regional de Convivência Apropriada 
ao Semiárido (Arcas)
• Centro Comunitário de Formação em 
Agropecuária Dom José Brandão de Castro (CFAC)
• Centro Dom José Brandão de Castro (CDJBC)
•• Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq)
• Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de 
Sergipe (Emdagro)
• Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de  Sergipe (IFS)
•• Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra)
• Rede Nordeste de Núcleos de Agroecologia 
(Renda)
• Rede Sergipana de Agroecologia (Resea)
•Sociedade de Apoio Sócio Ambientalista e 
Cultural (Sasac )
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Objetivos

O que é?

Objetivos

Principais
atividades

O Núcleo de Agroecologia é um grupo de 
pesquisa, desenvolvimento, construção e 
intercâmbio de conhecimentos da Embrapa 
Tabuleiros Costeiros que atua junto a grupos de 
agricultores, instituições públicas, privadas, ONG’s 
e movimentos sociais na região Nordeste, com o 
objetivo de promover uma agricultura familiar 
susustentável, que produza alimentos agroecológicos 
e orgânicos, visando promover mais saúde, 
segurança e soberania alimentar, bem estar e renda 
com a atividade agrícola, dentro dos preceitos da 
Agroecologia.
Sua implantação foi uma das metas do Plano 
Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 
(Planapo), que estabelece a implantação de núcleos 
de pesquisa em Agroecologia e produção orgânica 
nas Unidades da Embrapa e Organizações 
Estaduais de Pesquisa Agropecuária (OEPA’s).

Composto por pesquisadores e analistas de áreas 
afins à Agroecologia, o Núcleo visa discutir linhas 
prioritárias para o planejamento e execução das 
ações integradas de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação tecnológica.
OO Núcleo de Agroecologia tem o objetivo de 
articular e promover o desenvolvimento tecnológico 
e inovação na agricultura familiar a partir de 
metodologias de integração entre pesquisa e 
extensão agroecológica, construção e intercâmbio 
de conhecimentos agroecológicos.

Objetivos específicos:

a)a) Articulação e apoio a ações em redes 
colaborativas multiinstitucionais para a construção 
coletiva do conhecimento agroecológico;

b) Promoção e construção de processos de 
inovação e transição agroecológica para o 
fortalecimento da agricultura familiar; e

c)c) Formação, intercâmbios e disponibilização de 
conhecimentos e informações.

O Núcleo de Agroecologia realiza ações de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação, construção 
e intercâmbio de conhecimentos, tais como: 
unidades de aprendizagem; dias de campo; cursos 
de capacitação e formação de agentes 
multiplicadores; pesquisas de graduação e 
pós-graduação; organização e participação em 
eveventos; e pesquisas participativas com agricultores 
familiares e camponeses da área de atuação da 
Embrapa Tabuleiros Costeiros, que corresponde a 
575 municípios, aproximadamente 224.000 Km².
Além disso, o núcleo participa ativamente do 
Arranjo de Agroecologia da Região Nordeste 
(Inovação agroecológica: construção e intercâmbio 
de conhecimentos com a agricultura familiar da 
região Nordeste do Brasil - AgroEco-NE) e gera 
informações que contribuem para fortalecer as 
políticas públicas tais como a Planapo.
EmEm parceria com diversos atores do Estado de 
Sergipe, o Núcleo participa da Rede Sergipana de 
Agroecologia (RESEA) e da Associação Brasileira 
de Agroecologia (ABA).


