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Introdução 

 Os impactos sofridos por uma floresta natural causarão mudanças no seu processo de 

regeneração, pois as alterações sofridas afetarão a diversidade e o tempo para esse processo ocorrer 

(Guariguata & Ostertag 2001). Compreender a importância de conservar o ambiente é fundamental 

para usar a terra de maneira sustentável, desta forma, é aconselhável realizar aulas práticas com os 

discentes no ambiente estudado para promover uma experiência enriquecedora e maior interesse na 

obtenção dos conteúdos abordado. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi apresentar a alunos 

de graduação em Agronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco o impacto causado por 

cultivos agrícolas numa área de mata nativa, sua consequência para a regeneração natural, métodos 

de estudo da flora e mitigação de impactos. 

 

Relato de Experiência 

 O trabalho foi realizado no ano de 2015, com alunos do curso de graduação em Agronomia 

da Universidade Federal Rural de Pernambuco/ Unidade Acadêmica de Serra Talhada no Parque 

Estadual Mata da Pimenteira, Serra Talhada, Pernambuco. Esta localidade apresenta uma grande 

biodiversidade, porém sofre com a exploração de madeira e o uso de suas terras para agricultura e 

pecuária (SANTOS et al., 2013).  Inicialmente, foi realizada uma caminhada pela área do parque, 

onde foi explanada uma aula sobre o seu histórico, biodiversidade e relevância, onde encontram-se 
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diversas espécies importantes da Caatinga, como Amburana cearensis (Allemão) A. C. Smith, 

Myracrodruon urundeuva Allemão, e Schinopsis brasiliensis Engler (Melo, et al, 2013). Após a 

explanação, o grupo seguiu a um campo onde a vegetação foi retirada para instalação de cultivo e 

foi iniciado um debate sobre agricultura sustentável, a partir dos questionamentos dos alunos. A 

partir disso, foi apresentado alguns modelos de cultivo como os SAF’s, que são considerados 

métodos de cultivo que auxiliam na recuperação de áreas perturbadas (Castro et al. 2009). 

 Demonstrou-se ainda o método de amostragem das plantas em parcelas, no qual se faz o 

levantamento dos indivíduos dentro das unidades distribuídas na área para se conhecer a 

composição florística local (Durigan, 2003).  

Imagem 1: Parcelas instaladas e indivíduos encontrados na área do Parque Estadual da Pimenteira. Fonte: Própria 

 

 

Considerações 

 Ao final do trabalho pode-se observar a aceitação dos discentes sobre a abordagem do tema, 

o que pode despertar o interesse sobre a agroecologia e o uso consciente dos recursos naturais. 
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