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á no Sítio Saguim, localizado a 7 km da cidade de LTupanatinga, no Agreste pernambucano, 
encontramos José Ronaldo Macário, agricultor e 

técnico em agroecologia, de 37 anos. Ele é casado há 10 
anos com Jacqueline de Melo Rodrigues Macário, 
agricultora e merendeira, de 35 anos, com quem tem 02 
filhas: Maria Carolynne, de 09 anos e Maria Clara, de 02 
anos.

Ronaldo contou que antes de cursar agroecologia, pelo 
Serviço de Tecnologia Alternativa (SERTA), a principal 
fonte de renda da família era proveniente da 
bovinocultura de leite e que, no terreiro de sua casa, 
tinha apenas 04 pés de figueiras. “A partir do curso foi 
que tive essa visão: que a agricultura familiar tem que 
existir para a sustentabilidade das famílias, foi então que 
comecei a colocar em prática essa cultura, diversificando 
a produção. Hoje, tenho meu terreiro e meu roçado”, 
comenta. 

Com base nos aprendizados adquiridos durante o curso 
de agroecologia, Ronaldo resolveu implantar nos 
arredores de sua casa tecnologias sociais de Convivência 
com o Semiárido adaptadas à realidade do local, e a 
adotar práticas agroecológicas, tornando seu quintal 
mais produtivo e diversificado.  

Ele aprendeu que uma propriedade para ser sustentável 
precisa de 04 seguranças: a Segurança Hídrica, 
representada em seu quintal pelas cisternas de primeira 
e de segunda água (cisternas calçadão de 52 mil litros), 
pelo tanque de ferro e cimento (com capacidade para 7 
mil litros de água), pelo bioágua e pelo poço perfurado 
com recursos próprios; a Segurança de Nutrientes, que 
por sua vez é representada pela utilização de folhas do 



quintal e esterco animal, tanto para produção de 
fertilizantes naturais e composto orgânico, como para 
fazer cobertura morta, que serve para proteger e 
nutrir as plantas; a Segurança Energética, com a 
presença do biodigestor, gerando o biogás para a 
cozinha; e a Segurança Alimentar, representada pela 
criação de animais (galinha),  a produção de hortaliças, 
de capim, de frutíferas e plantas medicinais, 
garantindo alimentos de qualidade para o consumo da 
família e insumos para os animais.

alimentos mais saudáveis.
Ronaldo e Jackeline se revezam na manutenção do 
sistema, que tem proporcionado a família ter uma 
segurança e soberania alimentar e nutricional, além de 
permitir a complementação da renda familiar, através da 
comercialização do excedente. 

Ronaldo hoje, recebe visitas de intercâmbios de 
agricultores (as) de várias regiões do estado de 
Pernambuco e até outros estados para conhecer sua 
experiência.  Ao falar dos desafios ele diz que “a 
agricultura familiar precisa ser cada vez mais incentivada, 
porque ainda não há incentivo para que o agricultor 
produza e tenha uma garantia de vender. A agricultura 
familiar não pode deixar de existir. Ela leva qualidade de 
vida pra mesa de cada um, porque é através dela que chega 
o alimento na mesa de todos”, finaliza.

Hoje, a área nos arredores da casa de Ronaldo 
proporciona conforto e bem estar a ele e toda a sua 
família, e enche os olhos de alegria das pessoas que os 
visitam. Logo na entrada é possível ver a beleza do 
quintal. Na frente da casa tem um muro de pedra 
construído pelo agricultor, uma porteira de madeira, 
com um caminho coberto pelas ramas do pé de 
maracujá, dando acesso à área de sua residência. 

Na varanda, as flores embelezam ainda mais o local. Ao 
dar um giro em torno da casa é possível observar no pé 
do muro um canteiro econômico, forrado de lona para 
evitar o desperdício de água.  O bioágua permite a 
família a fazer a reutilização das águas cinzas, vindas do 
banho e da lavagem de louça e de roupa, para aguação 
das fruteiras e hortaliças.

No sistema produtivo, desenvolvido por Ronaldo e sua 
família, há a integração das diversas práticas e manejos, 
onde quase tudo é reaproveitado, de modo a possibilitar 
a autossustentação do sistema e a produção de 
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