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1. Apresentação 

A Diaconia é responsável pela coordenação do Projeto Algodão em Consórcios 

Agroecológicos, conta com apoio financeiro da Laudes Foundation, o Fundo Internacional para 

Desenvolvimento da Agricultura – FIDA por meio do Projeto AKSAAM/Universidade Federal de 

Viçosa (UFV)/Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável (IPPDS)/FUNARBE e 

Inter-American Foundation (IAF), vem sendo implementado em parceria com a Universidade 

Federal de Sergipe (UFS), Organizações da Sociedade Civil Organizada (ONGs) e os Organismos 

Participativos de Avaliação da Conformidade Orgânica (OPACs) – Organizações da Agricultura 

Familiar. O Projeto atua em 7 territórios rurais no semiárido do Nordeste do Brasil: Sertão do 

Pajeú - PE; Sertão do Araripe – PE; Sertão do Cariri – PB; Serra da Capivara – PI; Sertão do Apodi 

- RN; Alto Sertão Alagoano – AL; Alto Sertão Sergipano – SE. 

O Projeto tem como foco principal o fortalecimento dos Sistemas Participativos de 

Garantia (SPGs), ligados aos OPACs na perspectiva de promover a produção com certificação 

orgânica participativa e uma economia inclusiva e regenerativa, com justiça de gênero para 

melhoria da qualidade de vida das famílias agricultoras no semiárido do Nordeste do Brasil. O 

Projeto atua em rede de parcerias desde 2018, com arranjo institucional de assessoramento 

técnico aos OPACs: Sertão do Pajeú – PE – ONG Diaconia e OPAC-ASAP/PE; Sertão do Araripe – 

PE – ONGs Chapada e Caatinga e OPAC-ECOARARIPE/PE; Sertão do Cariri – PB – ONG Arribaçã e 

OPAC-ACEPAC/PB; Serra da Capivara – PI – ONG Caritas de São Raimundo Nonato (SRN) e OPAC-

APASPI/PI; Sertão do Apodi - RN – ONG Diaconia e OPAC ACOPASA/RN; Alto Sertão Alagoano – 

AL – ONG Instituto Palmas e OPAC-Flor de Caraibeira/AL; Alto Sertão Sergipano – SE – ONG 

CDJBC e OPAC-ACOPASE/SE. 

O fortalecimento dos OPACs visa promover o desenvolvimento rural sustentável com 

base na agroecologia e o empoderamento das famílias agricultoras. Neste contexto, o Projeto 

vem contribuindo na elaboração de ferramentas para autonomia dos OPACs no controle da 

qualidade orgânica e a geração de conhecimento em unidades familiares produtivas (UFPs). 

Para tanto, o caderno de formação nas Unidades de Aprendizagem e Pesquisa 

Participativa (UAPs) tem como objetivo disponibilizar informações e metodologias que possam 

ser utilizadas na construção e geração participativa do conhecimento no âmbito do algodão em 

consócios agroecológicos. Na perspectiva da ‘nucleação’ do trabalho de formação e de apoio às 

famílias dos OPACs, onde se amplia o número de UAPs e inclui a figura do agricultor e da 

agricultora multiplicador/a do conhecimento na função de conduzir os processos de formação  
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e pesquisa participativa, o presente material didático de apoio possibilitará que as UAPs tenham 

experiências similares em termos de conteúdo nas formações, respeitando a diversidade 

ambiental e social existente nas diferentes regiões. 

Este caderno traz sugestões de conteúdos e metodologias para serem trabalhadas nos 

6 módulos de formação nas UAPs, acompanhando os ciclos produtivos do algodão em 

consórcios agroecológicos, e tendo como base a experiência acumulada desde 2008 na 

caminhada do Projeto em suas diferentes fases. 

 

2. Opção metodológica pela construção e disseminação participativa do 

conhecimento 

 

Entre os anos de 2019 e 2020 foi implementado em cada território um processo de 

formação, constituído por 6 módulos com intuito de formar uma turma de potenciais 

agricultores e agricultoras multiplicadores/as do conhecimento. Esse processo contou com a 

participação da Embrapa Algodão, ONGs de assessoramento técnico e OPACs dos territórios de 

atuação do Projeto. Em cada território foi implantada 1 UAP. Esse processo metodológico 

permitiu a formação de um número limitado de 257 agricultores e agricultoras nos 7 territórios, 

integrantes de um público total do Projeto em torno de 1.630 famílias. Para aumentar o número 

de famílias agricultoras participando dos momentos de formação e pesquisa participativa, com 

acesso ao conhecimento e envolvimento aos OPACs, a partir de 2020 foi tomada a decisão 

conjunta de criar ‘núcleos’ que reúnem famílias agricultoras participantes de grupos focais de 

produção próximos entre si.  

Os novos ‘núcleos’ se definem pela implantação de uma UAP e por terem um agricultor 

ou agricultora multiplicador/a do conhecimento, que por sua vez tem o papel de contribuir e 

animar os processos de formação, pesquisa participativa, monitoramento e certificação 

orgânica participativa. 

 

2.1. Unidade de Aprendizagem e Pesquisa Participativa (UAP)  

 

A UAP é um espaço onde acontece os momentos de formação a partir de um roteiro de 

temas pré-estabelecidos, acompanhando o ciclo dos cultivos, dialogando com a realidade do 
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ecossistema local e os desafios que possam ocorrer durante o ciclo das formações. Na prática, 

uma UAP é constituída em torno de um roçado de ‘algodão em consórcio agroecológico’.  

A escolha do local – as formações são realizadas no consórcio agroecológico de um 

agricultor ou agricultora multiplicador/a do conhecimento, previamente escolhido por suas 

características de envolvimento nos processos de construção do conhecimento a partir dos 

objetivos do Projeto. É daí que surge a UAP.   

A proposta metodológica prevê que as formações nas UAPS permitam aos participantes 

dos grupos locais de produção acompanhar a evolução dos consórcios, observando os efeitos 

benéficos das práticas agroecológicas, os problemas encontrados e os meios de superação. Caso 

o tema do módulo da formação encontre maior correspondência em outro consórcio de algum 

participante do núcleo, pode-se eventualmente mudar o local da formação específica (exemplo: 

medir nível de controle de pragas em um local onde esteja ocorrendo algum ataque). 

 

2.1.1. Módulos de formação sobre manejo dos consórcios agroecológicos – 

disseminação participativa do conhecimento 

 

Como parte da estratégia de “alargar a base do conhecimento” entre as famílias 

agricultoras nos OPACs, assim como técnicos e técnicas, baseado nas experiências de formação 

e disseminação do conhecimento que vêm ocorrendo com foco nos consórcios agroecológicos 

desde 2008, foi pré-estabelecida uma sequência de 6 módulos de formação que acompanham 

o manejo dos cultivos desde o planejamento dos consórcios agroecológicos, preparo da terra 

até pós-colheita. Os módulos de formação serão descritos mais detalhadamente a seguir neste 

documento. 

Cada núcleo com 1 UAP terá a responsabilidade em conduzir a formação 

semiestruturada de 6 módulos. O espaço participativo da UAP é uma estratégia do “aprender 

fazendo”, onde o conhecimento das famílias é compartilhado a partir de práticas agroecológicas 

e de pesquisas participativas como parte importante do processo de construção do 

conhecimento, favorece a consolidação e apropriação do conhecimento pelos participantes.  
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2.2. Pesquisa participativa – construção participativa do conhecimento 

 

 É fundamental no enfrentamento dos desafios e oportunidades que interessem ao 

núcleo observar, mediante as pesquisas participativas nas UAPs. Portanto, cada núcleo terá 

pesquisa participativa além das formações sobre o manejo dos consórcios agroecológicos. É 

importante que as pesquisas sejam escolhidas coletivamente, estabeleçam hipóteses, roteiro de 

pesquisa e coleta de informações a partir das observações com registro nos cadernos de campo. 

Desta forma, será possível avaliar se a hipótese se confirmou ou não. Em cada módulo de 

formação também será reservado um momento para avaliar e refletir sobre a evolução da 

pesquisa participativa. A partir daí será possível aperfeiçoar e consolidar o conhecimento do 

algodão em consórcios agroecológico na lógica da sustentabilidade ambiental, social e 

econômica. Um exemplo bem prático é estabelecer a comparação numa área escolhida na UAP 

com ou sem adubação orgânica (uso de biofertilizante e esterco de curral). Assim, será possível 

testar se há efeito da aplicação do plano de adubação no rendimento do algodão em consórcios 

agroecológicos.   

 

2.3. Justificativa da participação na construção do conhecimento 

 

Tanto na estratégia de disseminar o conhecimento nas formações da UAP quanto na 

construção do conhecimento para resolver os problemas e superar dificuldades ou gargalos na 

pesquisa, a participação ativa das famílias agriculturas é fundamental para estabelecimento de 

um diálogo permanente e reflexão de resultados que possam gerar conhecimento na 

sustentabilidade do algodão em consórcios agroecológicos em convivência com o semiárido do 

Nordeste do Brasil.  

A justificativa de se adotar metodologias participativas se baseia em: 

✓ Participação nas decisões - A opinião das famílias agricultoras precisa ser 

incluída em qualquer processo de decisão, tanto no campo produtivo como na 

gestão do OPAC. Assim, espera-se que os resultados sejam apropriados por elas 

e a equipe técnica envolvida no processo; 

✓ Apropriação do conhecimento e dos processos - Se as famílias agricultoras 

participam e se responsabilizam nos diversos aspectos e processos do Projeto, 

se sentirão mais comprometidas e envolvidas;  
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✓ Autonomia de gestão - Um dos objetivos desta ação é a autonomia de gestão 

do Projeto pelas famílias agricultoras. A autonomia se torna possível somente 

quando a maior parte das famílias agricultoras se apropriam do Projeto; 

✓ Gestão das informações (monitoramento) - As famílias agricultoras devem se 

apropriar das informações para todos os tipos de relações internas ao OPAC e 

externas com parceiros, financiadores, mercados e o Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) no processo de certificação orgânica 

participativa. A UAP promove a apropriação das informações por parte das 

famílias agricultoras. 

 

3. Módulos de Formação nas Unidades de Aprendizagem e Pesquisa 

Participativa – UAPs 

 

O conteúdo dos módulos de formação é constituído pelas boas práticas que devem ser 

implementadas nas diferentes fases da condução dos roçados de algodão em consórcios 

agroecológicos. O conjunto de boas práticas é a manifestação atual de um conhecimento que 

vem sendo construído há muitos anos, em vários locais do semiárido nordestino, com os aportes 

de diversas pessoas/instituições (incluindo agricultores/as, técnicos/as, pesquisadores/as etc.). 

Constitui de fato um ‘corpo de conhecimento’ que foi desenvolvido de maneira participativa. Os 

‘experimentos’ conduzidos nas UAPs, assim como outras críticas/aportes no uso real das 

práticas agroecológicas continuarão a promover a evolução (participativa) destas ‘boas práticas’ 

(que são a materialização do conhecimento acumulado em torno do tema da condução deste 

tipo de roçado).  Cabe lembrar que, em muitos casos, os ‘adendos’/mudanças podem ser 

indicados para a adaptação de uma (ou mais) boa (s) prática (s) à realidade local. 

A proposta de temas para cada um dos 6 módulos de formação deverá acompanhar o 

ciclo natural do roçado do algodão em consórcios agroecológicos a partir da quadra chuvosa 

anual para cada território envolvido no Projeto, conforme discriminado a seguir: 

Módulo 1 – Seleção da UAP a partir do tipo de solo com média a alta fertilidade 

natural/sem problemas de alagamentos e planejamento dos consórcios agroecológicos; 

Módulo 2 – Práticas conservacionistas do solo e preparação do roçado (curvas de nível, 

com niveladas básicas demarcadas com plantas perenes – gliricídia e/ou moringa); 

Módulo 3 – Plantio, adubação orgânica e tratos culturais; 
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Módulo 4 – Manejo ecológico de insetos-praga; 

Módulo 5 – Colheita e gestão pós-colheita do algodão e as demais culturas dos 

consórcios agroecológicos (logística, descaroçamento, rastreabilidade e comunicação 

com mercado); 

Módulo 6 – Avaliação do ciclo agrícola, vazio sanitário e gestão de sementes para o 

próximo ciclo.  

Para tanto, seguem abaixo sugestões de conteúdo e metodologia para cada um dos 6 

módulos que devem ser seguidos nas formações nas UAPs. 

 

3.1. Módulo I – Seleção da UAP a partir do tipo de solo com média a alta 

fertilidade natural/sem problemas de alagamentos e planejamento dos 

consórcios agroecológicos 

 

Em que época deve ser realizado: Final do vazio sanitário, antes das primeiras chuvas.  

Objetivo: Compreensão da estratégia da UAP e início de planejamento para implantação dos 

consórcios. 

Tempo sugerido: (aproximadamente 4 horas de formação + 60 min para alimentação):  

1. Roda de abertura e boas-vindas (15 min); 

2. Leitura da parte inicial deste caderno que fala da metodologia da UAP (45 min); 

3. Seleção do local onde será implantado o algodão consorciado (60 min); 

4. Planejamento dos consórcios (90 min); 

5. Armadilhas para monitoramento de pragas (Bicudo e Lagarta Rosada) ao final do vazio 

sanitário (30 min). 

Metodologia: 

Material necessário: Cartolina, pincel, sementes e cola branca. Cada participante trazer sua 

cópia do “Protocolo de boas práticas do algodão em consórcios agroecológicos” – tirar foto 

dos momentos. 

Fazer visita na UFP onde será implantada a UAP, para observar aspectos desta realidade que 

estão relacionados com os temas tratados.  

 

Atividade 1. Roda de abertura e boas-vindas (15 min) 
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Boas-vindas aos agricultores e agricultoras para o momento de aprendizagem e pesquisa 

participativa do núcleo como forma de fortalecimento do OPAC. 

Atividade 2. Leitura da parte inicial deste caderno que fala da metodologia da UAP (págs. 3, 4, 

5 e 6) (45 min). 

A leitura inicial tem como objetivo que todos e todas possam entender a metodologia 

que será trabalhada nas formações e pesquisa participativa. Pode ser feita de forma participativa 

entre os/as agricultores/as, depois cada um ou uma fala o que entendeu. 

Atividade 3. Seleção do local/área onde será implantado o roçado de ‘algodão em consórcios 

agroecológicos’ na UAP (60 min): 

a. Selecionar solo:  

• Solo franco argiloso (quantidade razoável de argila/barro) – média a alta fertilidade natural e 

boa drenagem natural/sem alagamentos (ver Protocolo) ou; 

• Solo argiloso (predominância de argila em relação areia e silte/escuro/matéria orgânica) – alta 

fertilidade – e elevado armazenamento de água (ver Protocolo); 

• Evitar solos arenosos e francos arenosos – baixa fertilidade natural (ver Protocolo). 

b. Selecionar área com proximidade a área de vegetação nativa (caatinga) para 

favorecer a presença de inimigos naturais e polinizadores nos consórcios. 

Quando não houver, planejar cercas vivas ou barreiras de quebra vento com 

árvores nativas.  
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       Figura 1. Roçado próximo a área de caatinga que favorece a presença de inimigos naturais e polinizadores. 

 

Atividade 4. Planejamento dos consórcios (90 min – 120 min): 

c. Máximo 50% com algodão para favorecer a biodiversidade, se afastando dos 

monocultivos (metade da área). A outra a metade com 50% de alimentos 

(milho, feijão, gergelim, amendoim, forragem, entre outras); 

d. Plantio em faixas alternadas, favorecendo a diversidade e interação entre 

cultivos e possibilitando a rotação de culturas; 

e. Mínimo de 4 culturas favorecendo a agrobiodiversidade; 
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                  Figura 2. Consórcio do algodão e alimentos em faixas alternadas. 

f. Quais culturas vamos plantar? Temos sementes agroecológicas? Desenho do 

consórcio – o agricultor ou a agricultora multiplicador/a faz o planejamento da 

UAP em cartolina, onde cada participante faz planejamento da sua área 

também em cartolina.  

  

 

Atividade 5. Armadilhas para monitoramento de pragas (Bicudo do Algodoeiro e Lagarta 

Rosada) ao final do vazio sanitário (30 min). 

É importante que todos e todas entendam o sentido de se monitorar a presença de Bicudo do 

Algodoeiro, Lagarta Rosada, entre outras pragas antes do plantio. Explicar a instalação das 

armadilhas e verificar a presença de insetos/praga.  
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Benefícios: 

• A instalação de armadilhas captura insetos adultos em tempos de menor população, 

diminuindo a pressão durante o ciclo produtivo;  

• A identificação de presença de Bicudo do Algodoeiro e Lagarta Rosada permite antecipar 

medidas de proteção. 

  

                              Figura 3. Armadilhas com feromônio para monitoramento do Bicudo do Algodoeiro. 

  

Figura 4.  Armadilha luminosa para monitoramento da Lagarta Rosada e outras mariposas.  
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3.2. Módulo II – Práticas conservacionistas do solo e preparação do roçado 

(curvas de nível, com niveladas básicas demarcadas – ver Protocolo) 

 

Deve-se focar neste módulo os conhecimentos relacionados às práticas de conservação do solo 

e preparação do roçado, como a marcação das curvas de nível, contenção de erosão, 

enleiramento de garranchos e outras práticas. É importante que os/as participantes entendam 

a importância de conservar o solo e água a partir das práticas conservacionistas na lógica da 

produção sustentável a médio e longo prazo. Para tanto, o preparo do solo deve ser realizado, 

preferencialmente, com micro trator ou tração animal de menor impacto sobre o solo à luz das 

marcações das curvas de nível (ver Protocolo).  

 

Em que época deve ser realizado: Primeiras chuvas (20 a 30 mm) - na semana que tiver umidade 

suficiente para preparo da terra. 

 

Objetivo: Demonstrar na prática a construção de instrumentos e demarcação de curva de nível, 

de modo que as famílias agricultoras possam realizar em suas UFPs. É fundamental que as 

niveladas básicas sejam marcadas na UAP entre 15 m. Realizar o preparo da terra a partir das 

marcações das niveladas básicas (ver Protocolo).  

 

Tempo necessário: 5 horas de formação + intervalo para almoço: 

1. Fazer instrumento de marcação de curva de nível (30 min); 

2. Piquetar a área da UAP para demarcação das curvas de nível (2 horas e meia); 

3. Iniciar o preparo da terra, dando preferência ao uso de micro trator ou tração animal 

como forma de melhorar o manejo e conservação do solo (2 horas). 

Metodologia: 

Material necessário: Barbante, nível de pedreiro e varas de madeira e piquetes; micro trator ou 

arado de tração animal. Cada participante trazer sua cópia do “Protocolo de boas práticas do 

algodão em consórcios agroecológicos” – tirar foto dos momentos. 

Realização de cada atividade na prática. 

Atividade 1. Fazer instrumento de marcação de curva de nível (30 min). 
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Com uso dos materiais acima, deve-se fazer um instrumento simples de marcação de curvas de 

nível: 

a) Pé de galinha com varas, barbante e peso para o pêndulo; 

b) Instrumento com vara de barbante e nível de pedreiro (mais recomendado). 

Atividade 2. Piquetar a área da UAP para demarcação das curvas de nível (2 horas e meia). 

Exercitar na UAP a marcação das curvas de nível para que todos e todas possam aprender a fazer 

na prática. Ao final da formação a área da UAP deverá estar toda piquetada para que a terra 

possa ser cortada seguindo as marcações e em nível. 

A depender da declividade do terreno, aumentar ou diminuir a distância entre as marcações (15 

metros entre as marcações de uma curva de nível para outra), ou seja, as niveladas básicas 

servirão como guia para o preparo da terra, e posteriormente (Módulo III) o plantio em nível. 

Para tanto, essas devem ser demarcadas com o plantio de plantas escolhidas para as niveladas 

básicas (ver Protocolo).  

 

      Figura 5. Figura ilustrativa de demarcação das curvas de nível com uso do Pé-de-galinha. 

Atividade 3. Iniciar o preparo da terra, dando preferência ao uso de micro trator ou tração 

animal como forma de melhorar o manejo e conservação do solo (ver Protocolo) (2 horas).  

A demonstração prática desta atividade é muito importante para fixação do conhecimento 

integrado sobre marcação das curvas de nível e a concretização das práticas conservacionistas 

do solo e água. O agricultor ou agricultora multiplicador/a deverá fazer esta demonstração com 

ajuda dos outros participantes da formação. 

Neste momento a partir do diálogo, deve-se entender as dificuldades para implementação da   

prática de conservação de solo. Essa prática é ainda pouco adotada. 
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            Figura 4. Figura ilustrativa de preparo da terra em nível com uso de tração animal. 

             Figura 6 (A e B). Preparo do roçado em nível e com as niveladas básicas demarcadas. 

3.3. Módulo III – Plantio, adubação orgânica e tratos culturais 

 

Em que época deve ser realizado: Terceira chuva do ciclo produtivo com a terra preparada. 

 

Objetivo: Orientações na prática sobre o plantio dos consórcios, trabalhando informações 

técnicas sobre a quantidade de sementes por metro linear (ver Protocolo), ferramentas de 

plantio, adubação orgânica, plantio em nível, distribuição de plantas e desbastes. 

 

Tempo necessário: 5 horas: 

1. Espaçamento e arranjo de plantas: ler informações do Protocolo referente ao 

espaçamento e arranjo de plantas nos consórcios agroecológicos (30 min); 

2. Tratar as sementes com biofertilizante. Peletizar a semente de algodão com cal agrícola, 

caso use a plantadeira (30 min);  

3. Realizar plantio em nível na UAP, mesmo que seja só uma parte da área para 

demonstração prática (2 horas); 

A B 
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4. Adubação orgânica no plantio + orientações sobre uso do biofertilizante (1º e 2º 

parcelamento – ver Protocolo) (1 hora); 

5. Ler parte do Protocolo que fala da diversidade, rotação, arranjos e espaçamentos nos 

consórcios agroecológicos (1 hora); 

6. Orientar capinas (tema de pesquisa participativa sobre tecnologias poupadoras de mão 

de obra) com mini trator, tração animal e/ou roçadeiras (15 min). 

Sugestão de tema de pesquisa participativa sobre produtividade: Comparar área com e sem 

tratamento/protocolo de adubação orgânica, ou seja, separar uma área da UAP que não vai 

receber as práticas recomendadas de adubação orgânica. Assim, será possível comparar a 

produtividade lado a lado com o restante da área da UAP que irá receber o tratamento 

recomendado. 

Sugestão de tema de pesquisa participativa sobre tecnologias poupadoras de mão de obra: 

Estabelecer acordo com os/as participantes para uso de tecnologias na atividade da capina, a 

exemplo de comparar a demanda de mão de obra da capina com a enxada e o motocultivador 

na UAP. 

Metodologia: 

Material necessário: Cartolina e pincel (pesquisas participativas registradas com cartolina e 

pincel), cada participante deverá trazer sua cópia do “Protocolo de boas práticas do algodão 

em consórcios agroecológicos” – tirar foto dos momentos. 

Atividade 1. Espaçamento e arranjo de plantas: ler informações do Protocolo referente ao 

espaçamento e arranjo de plantas nos consórcios agroecológicos (30 min). 

O espaçamento das plantas deve ser definido a partir da fertilidade natural do solo/textura. As 

sementes devem estar distribuídas em metro linear, deixando uma planta por cova. Não se deve 

enterrar a semente. Utilizar plantadeiras para distribuição de sementes por metro linear. (ver 

Protocolo). 

O resultado de produtividade quanto ao espaçamento utilizado na UAP, observando ainda as 

condições de fertilidade e tipo de solo, vai permitir fazer ajustes futuros nas recomendações de 

boas práticas em relação à distribuição de plantas no consórcio. 

Atividade 2. (Prática na noite anterior para demonstrar no dia da formação). Tratar as sementes 

(tema de pesquisa participativa sobre produtividade), com 2,5% (500 ml para 20 l de água) de 

biofertilizante, deixando por uma noite. Peletizar com cal agrícola, caso use a plantadeira (30 

min).  
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O tratamento com biofertilizante ajuda a potencializar a germinação das sementes e ainda 

contribui para eliminação de possíveis ovos e larvas de insetos. A peletização das sementes irá 

permitir maior uso de tecnologias na hora do plantio, diminuindo a mão de obra e melhorando 

a distribuição de plantas na área cultivada. 

Atividade 3. Realizar plantio em nível na UAP, mesmo que seja só uma parte da área para 

demonstração prática (2 horas).  As niveladas básicas já devem estar demarcadas. Assim, 

servirão como guia para o plantio das plantas anuais (algodão, gergelim, milho, feijão, entre 

outras).  

Deve ser realizada a prática do plantio de forma que seja necessário o mínimo de desbaste de 

plantas, e que haja uma distribuição de plantas com vistas a melhorar a produtividade a partir 

das orientações do Protocolo. 

Assim, será possível abordar vários conhecimentos importantes para a produtividade dos 

consórcios: plantio em nível que dialoga com o módulo anterior de práticas de conservação de 

solo e água; a adubação orgânica tanto no uso de biofertilizante como também na adubação do 

plantio; uso de tecnologias poupadoras de mão de obra; e melhores arranjos de plantas com o 

uso de plantadeiras. É importante que o agricultor ou agricultora multiplicador/a esteja atento 

a compartilhar os conhecimentos durante as práticas. 

Atividade 4.  Adubação orgânica (tema de pesquisa participativa sobre produtividade) no plantio 

+ orientações sobre uso do biofertilizante (1 hora). 

Este tema é importante na experimentação lado a lado para demonstrar a diferença entre 

plantas com ou sem adubação orgânica. Para tanto, selecionar uma pequena área na UAP sem 

seguir o Protocolo de adubação orgânica. 

Por ser uma prática pouco adotada, a formação deverá servir de motivação para a adubação 

orgânica e debate sobre a evolução da fertilidade de solo do consórcio e os resultados de 

produtividade.  

Atividade 5. Ler parte do Protocolo que fala da diversidade, rotação, arranjos e espaçamentos 

das plantas nos consórcios agroecológicos (1 hora). 

Esta leitura é importante para que os/as participantes possam fixar o conhecimento em relação 

à importância da agrobiodiversidade e interações entre plantas nos consórcios agroecológicos. 

Atividade 6. Orientar capinas com mini trator, tração animal e/ou roçadeiras (tema de pesquisa 

participativa sobre tecnologias poupadoras de mão de obra). 
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As capinas, embora não sejam feitas durante o módulo, devem ser alvo de uma experimentação 

lado a lado para comparar efeitos das tecnologias poupadoras de mão de obra. As anotações 

das pesquisas devem ser registradas em cartolina para reflexão e sistematização de resultados. 

As capinas são importantes para controlar a concorrência das plantas espontâneas sobre as 

cultivadas. Temas importantes como por exemplo uso de tecnologias poupadoras de mão de 

obra e acesso a ferramentas são tratados nesta abordagem. 

Dito isto, é interessante montar um experimento na UAP comparando formas diferentes de 

capina em relação a demanda de mão de obra. 

 

3.4. Módulo IV - Manejo ecológico de insetos-praga 

 

Em que época deve ser realizado: No período de emissão dos botões florais do algodoeiro, a 

partir dos 30 a 35 dias após o plantio. 

Objetivo: Refletir sobre o papel e manejo integrado dos insetos no roçado e conhecer o ciclo 

das principais pragas; aprimorar o entendimento dos/as participantes em relação à presença 

dos insetos no roçado; e disponibilizar informações sobre uso de nim, caulim e outras caldas, 

assim como práticas de catação e queima de botão floral para convivência com os insetos. 

Tempo necessário: 3 horas: 

1. Informações sobre monitoramento de pragas a partir do Protocolo de boas práticas do 

algodão em consórcios agroecológicos (2 horas); 

2. Prática de monitoramento de pragas no campo (1 hora). 

 

Metodologia: 

Material necessário: Fichas de monitoramento de pragas impressas, lápis e calculadora ou 

celular. Cada participante deverá trazer sua cópia do “Protocolo de boas práticas do algodão 

em consórcios agroecológicos” – tirar foto dos momentos. 

 
Atividade 1. Leitura do Protocolo na parte sobre monitoramento e controle de pragas nos 

consórcios agroecológicos (2 horas). 

Realizar leitura de forma coletiva contendo momentos para perguntas e reflexões.  

Atividade 2. Prática de monitoramento de insetos com preenchimento de ficha no campo 

(abaixo), seguindo o Protocolo em relação ao nível de controle das principais pragas (1 hora).  
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Na agroecologia se trabalha principalmente com a prevenção de pragas. O conjunto de 

recomendações, incluindo o cultivo consorciado e a presença de inimigos naturais ajudam para 

que as populações de insetos não ultrapassem o nível de controle e comecem a causar prejuízos 

à plantação. É importante monitorar os insetos praga com maior potencial de danos aos cultivos 

utilizados. Caso ultrapasse o nível de controle recomendado, deve-se seguir as recomendações 

de controle agroecológico de pragas (ver Protocolo).  

Informação complementar – resumo de formas de controle de pragas no algodão em 

consórcios agroecológicos: 

AGRICULTOR/A EDEILDO COMUNIDADE LAGOA DO 

CHOCALHO 

MUNICÍPIO GLÓRIA OPAC ACOPASE ANO 2020 

DATA 

HORÁRIO 

INÍCIO / 

FINAL 

INSETO PRAGA 

IVESTIGADO 

CONTAGEM 

PLANTAS 

ATACADAS 

BLOCO 1 (10 

PLANTAS) 

CONTAGEM 

PLANTAS 

ATACADAS 

BLOCO 2 (10 

PLANTAS) 

CONTAGEM 

PLANTAS 

ATACADAS 

BLOCO 3 (10 

PLANTAS) 

CONTAGEM 

PLANTAS 

ATACADAS 

BLOCO 4 (10 

PLANTAS) 

CONTAGEM 

PLANTAS 

ATACADAS 

BLOCO 5 (10 

PLANTAS) 

TOTAL % 

08/06/2020 Bicudo 
0 5 2 0 3 10 20% 

08/06/2020 Lagarta rosada 1 0 0 6 0 7 14% 

Monit. Bicudo - Bloco 1 = 0 Monit. Bicudo - Bloco 2 = 5

Monit. Bicudo - Bloco 3 = 2

Monit. Bicudo - Bloco 4 = 0 Monit. Bicudo - Bloco 5 = 3
TOTAL = 10 em 50 = 20%
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Controle Cultural – Consórcios em faixas com diferentes espécies de cultivos; rotação de cultura; 

maior presença de flores; pousio e vazio sanitário; adubação orgânica; época de plantio 

adequada; espaçamento mais largos; e destruição de hospedeiros alternativos;  

Controle Biológico – Presença de inimigos naturais; polinizadores; áreas de proteção ambiental; 

áreas de reserva; áreas de vegetação nativa próximas à área do cultivo; e ilhas de flores nos 

consórcios. 

Controle comportamental – Uso de armadilhas e plantas repelentes; 

Controle físico – Catação e eliminação de botões florais e maçãs (no caso do bicudo); eliminação 

de “maçãs” afetadas com possibilidade de propagação (no caso da lagarta rosada); e formação 

de barreiras físicas como cercas vivas ou faixas de vegetação nativa. 

Medidas de controle quando as anteriores não são suficientes - Controle com uso de calda de 

nim, urina de vaca, biofertilizantes e outros preparados orgânicos. 

 

3.5. Módulo V – Colheita e gestão pós-colheita do algodão e as demais 

culturas dos consórcios agroecológicos (logística, descaroçamento, 

rastreabilidade e comunicação com mercado) 

 

Em que época deve ser realizado: O algodão deve ser colhido quando aproximadamente 50% 

dos capulhos estiverem abertos e maduros, que acontece normalmente aos 120 dias após o 

plantio. 

 

Objetivo:  

Proporcionar espaço de conhecimento das boas práticas na colheita e organização de processos 

coletivos de gestão da produção, descaroçamento e rastreabilidade. 

Tempo necessário: 4 horas 

1. Qualidade na colheita (30 minutos); 

2. Prática de colheita no campo (90 min); 

3. Planejamento pós-colheita (120 minutos). 
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Proposta de pesquisa participativa para tecnologias poupadoras de mão de obra na colheita: 

Quando houver acesso a equipamento de colheita individual mecanizado, comparar o uso de 

colheitadeiras com a colheita manual. É um tema interessante, pois esta atividade demanda 

muita mão de obra. 

 

Metodologia: 

Material necessário: Sacos de algodão, cartolina e pincel. Cada participante deve trazer sua 

cópia do “Protocolo de boas práticas do algodão em consórcios agroecológicos” – tirar foto dos 

momentos. 

Atividade 1. Qualidade na colheita de acordo com o Protocolo. Dúvidas e encaminhamentos (30 

minutos). 

Atividade 2. Prática de colheita em sacos de algodão, demonstrando a maturação e teor de 

umidade do algodão pela quebra da semente no dente (ver Protocolo) e o tempo certo de iniciar 

a colheita. Pesquisa participativa com colheitadeira, comparando colheita manual com 

tecnologia poupadora de mão de obra) (90 min). 

Nesta atividade vão ser tratados em dois campos de conhecimento. O primeiro é o de decidir o 

momento mais apropriado para a colheita (teor de umidade da semente, proporção de capulhos 

abertos, entre outros). O segundo é o método de fazer a colheita propriamente dita. Neste 

sentido, há 2 métodos que podem ser experimentados: o manual e a colheitadeira motorizada 

à gasolina. Em ambos os casos, é obrigatório usar saco de algodão para a colheita, assegurando 

o padrão de qualidade orgânica. Um importante tema de pesquisa participativa é a comparação 

de tecnologias poupadoras de mão de obra com a colheita manual, observando qualidade, mão 

de obra poupadora e custo. 

 

Atividade 3. Detalhamento dos processos pós-colheita do algodão até chegar ao mercado. (120 

minutos). 

Este detalhamento é um importante exercício de gestão do núcleo que deve ser registrado em 

cartolina. Os temas sugeridos para este momento de planejamento são: 

a) Sacaria, arame, manutenção de máquinas, entre outros; 

b) Logística do algodão em rama + planilha de controle de sacos com algodão em rama + 

calendário de descaroçamento por núcleo; 

c) Descaroçamento + planilha de descaroçamento; 

d) Fardos rastreado em ponto de entrega + apresentar planilha de rastreabilidade da 

pluma de algodão; 
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e) Comunicar e informar à empresa compradora a rastreabilidade (planilha) da produção 

de algodão, com os dados do nº de fardos, safra, variedade, nomes dos agricultores e 

agricultoras, status (em transição ou orgânico) e peso total da produção de pluma.  

 

3.6. Módulo VI – Avaliação do ciclo produtivo, vazio sanitário e gestão de 

sementes para plantio no próximo ano 

 

Em que época deve ser realizado: Após a colheita.  

Tempo necessário: 4 horas: 

1. Vazio sanitário (ensinar e fazer prática de arranquio e enleiramento de garranchos nas 

curvas de nível) (60 minutos); 

2. Resultados da UAP (60 minutos); 

3. Resultados do núcleo (60 minutos); 

4. Planejamento sobre a instalação de armadilhas (Bicudo do Algodoeiro e Lagarta Rosada) 

(30 minutos); 

5. Gestão de sementes para plantio no próximo ano (30 minutos). 

Objetivo: 

Promover uma reflexão sobre resultados da produção orgânica (ver banco de dados e resultado 

do SPG), formação nas UAPs e pesquisa participativa. Fazer gestão do vazio sanitário e sementes 

para o próximo ano. 

Tempo: 4 horas 

Material necessário: Cartolina e pincel. Cada participante deverá trazer sua cópia do “Protocolo 

de boas práticas do algodão em consórcios agroecológicos” – tirar foto dos momentos. 

Metodologia: 

Atividade 1. Vazio sanitário (ensinar e fazer prática de arranquio e enleiramento de garranchos 

nas curvas de nível). Primeira fase é a entrada dos animais e a segunda é o arranquio das plantas 

(ver Protocolo) (60 minutos). 

Atividade 2. Apresentar os resultados da UAP (produção, área plantada, diversidade de culturas, 

produtividade, demanda de mão de obra, valor bruto da produção) – Refletir sobre os resultados 

e processos (Que bom? Que pena? Que tal?) (60 minutos). 

Atividade 3. Apresentar resumo dos resultados do núcleo e se tiver os resultados do OPAC 

(planilha de monitoramento, número de famílias que plantaram, área plantada, produção e 
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produtividade) – Refletir sobre os resultados e processos (Que bom? Que pena? Que tal?) (60 

minutos). 

Atividade 4. Encaminhamentos sobre sementes e vazio sanitário, instalação de armadilhas e 

gestão de sementes para plantio no próximo ano. (30 minutos). 

Atividade 5. Fazer gestão de sementes para famílias agricultoras do núcleo referente ao próximo 

ciclo, eliminando sementes que tiveram problemas de ataques de pragas e planejando o acesso 

de novas famílias às sementes orgânicas. Eliminar sementes que estejam contaminadas com 

transgenia e sementes de algodão que tenham sido oriundas de cultivos de variedades 

diferentes em áreas próximas umas das outras (Exemplo: BRS Aroeira e outra variedade). (30 

minutos). 


