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Editoria: Pesquisa (/taxonomy/term/150)

Série especial - Grupos de Pesquisa e Extensão (USP/ESAL…
(USP/ESAL…

Após participação em operação do Projeto Rondon, ação extencionista que leva estudantes e professores
universitários às regiões remotas do país, afim de capacitar comunidades carentes no exercício da
cidadania, dois estudantes da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (USP/ESALQ) resolveram
enfrentar um desafio: desenvolver atividades semelhantes aos moldes rondonistas em pontos estratégicos
em Piracicaba e região. (ASSISTA) (https://www.youtube.com/watch?v=yXY-N6C9wSE).
O passo seguinte foi uma conversa com a professora Odaléia Telles Marcondes Machado Queiroz, do
Departamento de Economia, Administração e Sociologia da ESALQ. “Participar do Projeto Rondon muda
a vida dos alunos e um grupo me procurou para criarmos uma reprodução do Rondon, que é de extensão às
comunidades, em Piracicaba e região e estamos começando a trabalhar”.
Assim nasceu o Grupo de Articulação Extencionista Marechal Rondon (GAER), que em 2017 tem
colocado em prática o desafio de identificar, na primeira iniciativa, potencialidades de turismo rural no
distrito de Tupi. “Nossa primeira ação foi uma visita ao distrito de Tupi para conversarmos com as
lideranças e com o pároco, buscando verificar demandas socioeconômicas e ambientais locais.
Identificamos que em uma das propriedades rurais locais, há uma demanda para tornar a área um atrativo
de turismo rural e ecológico”, conta Rebeca Cristine Silva, estudante de Gestão Ambiental da ESALQ,
uma das alunas envolvidas na iniciativa. “O [Projeto] Rondon é uma imersão que muda nosso olhar para as
camadas menos favorecidas e, enquanto universitário, podemos atuar para melhorar uma demanda social”,
complementa a futura gestora ambiental.
Segundo a professora Odaléia, a universidade pública, que tem como principal função gerar
conhecimentos científicos, cultural e social para a sociedade brasileira, acaba muitas vezes não
conseguindo retornar à esta o que ela mais necessita. “Nosso grupo busca estabelecer uma ponte entre a
ESALQ e a comunidade da região para auxiliar em práticas de desenvolvimento sustentável”.
Em campo, o grupo visitou a chácara Catavento, propriedade de pouco mais de 1 alqueire de um
engenheiro agrônomo. O produtor começou com o cultivo de hortaliças, passou pela intervenção da
ESALQTec (incubadora tecnológica da ESALQ), que o auxiliou na produção de hidroponia. “Depois
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surgiu a oportunidade de plantar mirtilo e assim fizemos experimentos de adaptação dessa lavoura na
região”, conta o dono da pequena gleba.
A partir da visita, os estudantes trabalham em um inventário das potencialidades de implantação da
atividade de visitação e turismo no espaço rural na chácara. “Assim faremos um diagnóstico da situação
com enumeração de todas as potencialidades e fragilidades locais, verificação de ameaças e oportunidades,
elaboração de um projeto com sugestões de infraestrutura, divulgação, treinamento de mão de obra
especializada”, explica a professora Odaléia.
Segundo a docente, pesquisadora em turismo, a atuação do GAER ajudará com informações importantes
para o desenvolvimento local, enfatizando que “Essa questão do turismo rural é fundamental no mundo de
hoje, pois oferece uma possibilidade de alternativa econômica para fixar as pessoas no campo, que além da
produção agrícola, pode gerar renda complementar com esse serviço”.
Para o proprietário da chácara, o primeiro passo já foi dado. “Em contato com o pessoal da ESALQ,
estamos nos capacitando nessa área, ampliamos nossa plantação de frutas vermelhas e agora estamos
cultivando amora negra, framboesa e morango e a ideia é receber além dos nossos compradores usuais,
quem sabe turistas para provarem essa produção aqui mesmo”.
Texto: Caio Albuquerque (22/08/2017)
Palavra chave:
lea odaleia marechal rondon
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Programa Câmara Convida destaca os 120 anos da Esalq e a 64ª Semana Luiz de Queiroz (/banco-de-noticias/programa-c%C3%A2mara-convida-destaca-os-120-anos-da-esalq-e64%C2%AA-semana-luiz-de-queiroz)
08/10/2021

Ciências dos Alimentos celebra 10 anos de dudplo diploma (/banco-de-noticias/ci%C3%AAncias-dos-alimentos-celebra-10-anos-de-dudplo-diploma)
08/10/2021

Programa de duplo diploma em Engenharia Agronômica completa 15 anos (/banco-de-noticias/programa-de-duplo-diploma-em-engenharia-agron%C3%B4mica-completa-15-anos)
08/10/2021
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Egressa da Esalq é finalista do Prêmio Inspiradoras 2021 (/banco-de-noticias/egressa-da-esalq-%C3%A9-finalista-do-pr%C3%AAmio-inspiradoras-2021)
07/10/2021

Imprensa de Piracicaba destaca 64ª Semana Luiz de Queiroz e os 120 anos da Esalq (/banco-de-noticias/imprensa-de-piracicaba-destaca-64%C2%AA-semana-luiz-de-queiroz-e-os-120anos-da-esalq)
04/10/2021
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SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS
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midias)

GRADUAÇÃO
Administração (http://www.esalq.usp.br/graduacao/cursos/administracao)
Ciências Biológicas (http://www.esalq.usp.br/graduacao/cursos/ciencias-biologicas)
Ciências dos Alimentos (http://www.esalq.usp.br/graduacao/cursos/ciencias-dos-alimentos)
Ciências Econômicas (http://www.esalq.usp.br/graduacao/cursos/ciencias-economicas)
Engenharia Agronômica (http://www.esalq.usp.br/graduacao/cursos/engenharia-agronomica)
Engenharia Florestal (http://www.esalq.usp.br/graduacao/cursos/engenharia-florestal)
Gestão Ambiental (http://www.esalq.usp.br/graduacao/cursos/gestao-ambiental)
Licenciaturas (http://www.esalq.usp.br/graduacao/cursos/licenciatura)

ACESSO RÁPIDO
Localizar pessoas (http://www.esalq.usp.br/localizar)
Sistemas USP (http://sistemas.usp.br/)
Sistemas Esalq (http://wsistemas1.esalq.usp.br:8080/sistema)
Webmail (http://email.usp.br)
Portal USP (https://www5.usp.br/)
Comunidade esalqueana (http://www.esalq.usp.br/comunidade-esalqueana)
Ouvidoria do Campus (http://www.esalq.usp.br/ouvidoria-do-campus)
Sobre o portal (http://www.esalq.usp.br/sobre-o-portal)

PÓS-GRADUAÇÃO
Administração (http://www.esalq.usp.br/pg/programas/administracao)
Bioenergia (http://www.esalq.usp.br/pg/programas/bioenergia) (interinstitucional)
Bioinformática (http://www.ime.usp.br/posbioinfo/) (interunidades)
Ciência Animal e Pastagens (http://www.esalq.usp.br/pg/programas/ciencia-animal-e-pastagens)
Ciência e Tecnologia de Alimentos (http://www.esalq.usp.br/pg/programas/ciencia-e-tecnologia-de-alimentos)
Ecologia Aplicada (http://www.esalq.usp.br/pg/programas/ecologia-aplicada) (interunidades)
Economia Aplicada (http://www.esalq.usp.br/pg/programas/economia-aplicada)
Engenharia de Sistemas Agrícolas (http://www.esalq.usp.br/pg/programas/engenharia)
Entomologia (http://www.esalq.usp.br/pg/programas/entomologia)
Estatística e Experimentação Agronômica (http://www.esalq.usp.br/pg/programas/estatistica)
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Fisiologia e Bioquímica de Plantas (http://www.esalq.usp.br/pg/programas/fisiologia-bioquimica)
Fitopatologia (http://www.esalq.usp.br/pg/programas/fitopatologia)
Fitotecnia (http://www.esalq.usp.br/pg/programas/fitotecnia/)
Genética e Melhoramento de Plantas (http://www.esalq.usp.br/pg/programas/genetica)
Internacional Biologia Celular e Molecular Vegetal (http://www.esalq.usp.br/pg/programas/biologia-celularmolecular)
Microbiologia Agrícola (http://www.esalq.usp.br/pg/programas/microbiologia-agricola)
Recursos Florestais (http://www.esalq.usp.br/pg/programas/recursos-florestais)
Solos e Nutrição de Plantas (http://www.esalq.usp.br/pg/programas/solos)

DEPARTAMENTOS
Agroindústria, Alimentos e Nutrição (http://www.lan.esalq.usp.br/)
Ciência do Solo (http://www.solos.esalq.usp.br/)
Ciências Biológicas (http://www.lcb.esalq.usp.br/)
Ciências Exatas (http://www.lce.esalq.usp.br/)
Ciências Florestais (http://www2.lcf.esalq.usp.br/)
Economia, Administração e Sociologia (http://www.economia.esalq.usp.br/)
Engenharia de Biossistemas (http://www.leb.esalq.usp.br/)
Entomologia e Acarologia (http://www.lea.esalq.usp.br/)
Fitopatologia e Nematologia (http://www.lfn.esalq.usp.br/)
Genética (http://www.genetica.esalq.usp.br/)
Produção Vegetal (http://www.lpv.esalq.usp.br/)
Zootecnia (http://www.zootecnia.esalq.usp.br/)

PUBLICAÇÕES
Scientia Agricola (http://www.esalq.usp.br/scientia/)
Phyllomedusa (http://www.phyllomedusa.esalq.usp.br)
Scientia Forestalis (http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/)
Visão Agrícola (http://www.esalq.usp.br/visaoagricola)

COMUNICAÇÃO
Aplicativo Esalqnet (https://app.esalq.usp.br/ESALQnet/)
Agrodestaque (http://www.esalq.usp.br/agrodestaque)
Banco de Notícias (http://www.esalq.usp.br/banco-de-noticias)
Boletim Esalqnet (http://www.esalq.usp.br/boletim)
Clipping (http://www.esalq.usp.br/dvcomun/clipping-pesquisa)
Dever Cumprido (http://www.esalq.usp.br/dever-cumprido)
Esalq notícias (http://www.esalq.usp.br/dvcomun/esalq-noticias)
Listas de e-mails (http://www.esalq.usp.br/normas-e-procedimentos-de-utilizacao-das-listas-de-e-mails)
Papo com a Esalq (http://www.esalq.usp.br/dvcomun/papo-com-a-esalq)
Podcast Estação Esalq (https://anchor.fm/esalq-midias)
Rádio USP (http://jornal.usp.br/radio/)
Realização e divulgação de eventos (http://www.esalq.usp.br/dvcomun/divulgacao-de-evento)
Requisição de divulgação (http://www.esalq.usp.br/dvcomun/requisicoes)
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Solicitação de entrevista (IMPRENSA) (https://www.esalq.usp.br/dvcomun/solicitacao-de-fonte)
TV USP Piracicaba (https://www.esalq.usp.br/dvcomun/galeria-tv-usp)
Vídeo Institucional (https://drive.google.com/drive/folders/1JPDGQywruFTLYot0ukjGKy8GUagT1sPp)
Plano de Comunicação e Marketing (PCM) Institucional (https://www.esalq.usp.br/comunicaesalq/)
Vale do Piracicaba (http://www.esalq.usp.br/relacoes-institucionais/valedopiracicaba)
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