
3º Congresso de Extensão Universitária 
Agrária/Veterinária 

002 - A EXPERIÊNCIA DO GRUPO DE AGROECOLOGIA TIMBÓ - FACULDADE DE 
CIÊNCIAS AGROÔMICAS - UNESP – BOTUCATU - SP - Vivian Ferreira Franco (Faculdade de Ciências 
Agronômicas, UNESP, Botucatu), Maria Elisa von Zuben Tassi (Faculdade de Ciências Agronômicas, UNESP, 
Botucatu), Diego Barbosa Alves Antonio (Faculdade de Ciências Agronômicas, UNESP, Botucatu), Leandro di 
Lazaro (Faculdade de Ciências Agronômicas, UNESP, Botucatu), Ferdinand von Ysenburg (Faculdade de Ciências 
Agronômicas, UNESP, Botucatu) - lisa_tassi@hotmail.com  
 
 
Introdução: No ano de 1999, um grupo de alunos da graduação da Agronomia, Eng. Florestal e Zootecnia da 
FCA/UNESP – Botucatu, sentindo a necessidade de experimentar as práticas e as técnicas da Agricultura Ecológica, 
formam o Grupo de Agroecologia TIMBÓ, e começam a desenvolver trabalhos sob a coordenação do Prof. Dr. Lin 
Chau Ming.Como na Universidade pouco se discute sobre Agroecologia, é de grande importância a manutenção de 
um grupo de alunos que se uniu por iniciativa própria interessados em estudar e divulgar o tema. O grupo atua na 
preservação e conservação do Ambiente, praticando técnicas e criando conhecimentos em Agroecologia, além de 
tornar realidade a possibilidade de coexistência de homens e ambiente de uma forma mais racional e equilibrada. 
Objetivos: O Grupo TIMBÓ tem como objetivos aprender, praticar e difundir a Agroecologia através da vivência 
prática e realização de diversos projetos na Área Experimental TIMBÓ. A Agroecologia é definida como a ciência que 
trata do desenvolvimento de conhecimentos e aplicação das teorias ecológicas a sistemas agrícolas. Ela também 
engloba outras áreas de conhecimento para melhor compreender a estrutura e o funcionamento de 
agroecossistemas que ao sejam produtivos e garantam a sustentabilidade. Métodos: O grupo promove reuniões 
semanais de organização do grupo, com palestras. O ponto forte do grupo é a realização e organização de eventos e 
cursos na Área Experimental TIMBÓ. Dentre os mais importantes, temos: Mutirões aos finais de semana com 
atividades práticas, -“Agroecologia e Permacultura”, em 2000, - I e II Enc. Internacional de Agroecologia e 
Desenvolvimento Rural em 2001 e de 10 a 13 de agosto de 2005, -“Agroflorestas com Ernest Goetsh” em 2000, -II 
Encontro Biomassa, em 2002, -“Curso de Eco Construções” com diversas técnicas de bioarquitetura, Atualmente o 
grupo desenvolve o projeto “Sistemas Agroflorestais na Agricultura Familiar da Baixada Serrana”, financiado pelo 
Cnpq, com 10 bolsistas. Resultados: O grupo cresce ano a ano e fortalece a Agroecologia na cidade, já que 
Botucatu vem despontando como a “cidade dos orgânicos”. O Timbó fornece, dessa forma, uma base agroecológica 
à futuros profissionais da área, além de contribuir para a capacitação de agricultores e demais interessados. 
RESUMO: O Grupo de Agroecologia Timbó foi fundado no ano de 1999 é formado por estudantes das Ciências 
Agrárias –FCA-UNESP– Botucatu. O Timbó tem o objetivo de contribuir na difusão da agroecologia, através de 
reuniões semanais com palestras, planejamento, realização de eventos, visitas técnicas, pesquisas, cursos e 
mutirões agroecológicos. As atividades são todas planejadas e realizados pelos alunos de graduação, que adquirem, 
dessa forma, experiência técnica, administrativa e social. 


