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“Bate a enxada no chão
Limpa o pé de algodão
Pois para vencer a batalha,
É preciso ser forte, robusto, valente ou nascer
no sertão
Tem que suar muito para ganhar o pão
E a coisa lá “né” brinquedo não
Mas quando chega o tempo rico da colheita
Trabalhador vendo a fortuna se deleita
Chama a família e sai, pelo roçado e vai
Cantando alegre ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,
Sertanejo do norte
Vamos plantar algodão
Ouro branco que faz nosso povo feliz
Que tanto enriquece o país
Um produto do nosso sertão”.
(Luiz Gonzaga)

RESUMO

O algodão já foi a principal cultura cultivada no Nordeste, a sua produção alavancou o
desenvolvimento de muitas cidades e contribuiu para o desenvolvimento da região semiárida.
Ataque de pragas, baixas produtividades, alto custo de produção e baixa nos preços no
mercado internacional, aliado a falta de assistência técnica adequada, contribuíram para o
declínio da cultura. Esta pesquisa tem o objetivo de estudar as alternativas mais eficazes de
controle de pragas no algodoeiro agroecológico, como também a organização coletiva dos
agricultores, tendo em vista a otimização da produção do algodão em consócios agroecológico
na região do semiárido brasileiro. Os estudos foram desenvolvidos no campo experimental da
Embrapa Algodão em Barbalha-CE e no Território do Sertão do Araripe, estado de
Pernambuco, em localidades assistidas pelo projeto algodão em consórcios agroecológicos.
Em Barbalha instalou-se o experimento para avaliação dos produtos naturais, com o
delineamento experimental em blocos ao acaso e com quatro repetições, representado por seis
tratamentos: T1-Testemunha (sem aplicação), T2-Pimenta malagueta, T3-Caulim, T4Azamax®, T5-Rotenat® e T6-Pironat®. Os produtos foram aplicados a cada sete dias,
seguidos de avaliações também semanais, considerando o efeito dos tratamentos sobre a
ocorrência dos insetos pragas do algodoeiro e de seus inimigos naturais. O caulim foi o mais
eficiente no controle do bicudo do algodoeiro, Anthonomus grandis Boheman, atrasando o
início da infestação. A pimenta malagueta não foi eficiente no controle das pragas. Os
produtos aplicados não influenciaram na presença de inimigos naturais, nem a produtividade e
precocidade da cultura. Os agricultores aplicam diversos produtos naturais encontrados na
própria comunidade, participam de todas as etapas de produção, certificação orgânica e
comercializam seus produtos agroecológicos a um preço justo, fortalecendo a organização
coletiva. A maior renda é proveniente da venda da pluma do algodão orgânico, sendo a
mamona, amendoim e gergelim boas alternativas para geração de renda. Nas capacitações dos
agricultores o saber local é valorizado, provocando autoestima nas comunidades. A
diversificação permite ao agricultor um uso mais eficiente da terra, maior geração de renda,
segurança alimentar e garantia de alimentação para os animais. O cultivo do algodão em
consórcios agroecológicos pode representar uma possibilidade de reintrodução desta cultura
na agricultura familiar do semiárido brasileiro.

Palavras-chave: Desenvolvimento regional sustentável, consórcios, produtos naturais.

ABSTRACT

The cotton was once the main crop grown in the Northeast, its production boosted the
development of many cities and contributed to the development of the semiarid region. Pest
attack, low productivity, high production costs and low prices on the international market,
coupled with the lack of adequate technical assistance contributed to the decline of culture.
This research aims to study the most effective alternatives for pest control in cotton
agroecosystem, as well as the collective organization of farmers, with a view to optimizing
the production of cotton in agroecological fellow members in the Brazilian semiarid region.
The studies were carried out in the experimental field of Embrapa Cotton Barbalha-CE and
Territory Hinterland Araripe, state of Pernambuco, in locations served by the project consortia
agroecological cotton. Barbalha settled in the experiment for evaluation of natural products,
with the experimental design of randomized blocks with four replicates, represented by six
treatments: T1-Control (without application), T2-Pepper chili, Kaolin-T3, T4- Azamax ®,
Rotenat ®-T5 and T6-Pironat ®. The products were applied every seven days, followed by
weekly assessments also considering the effect of treatment on the occurrence of insect pests
of cotton and their natural enemies. The kaolin was the most effective in controlling the boll
weevil, Anthonomus grandis Boheman, delaying the onset of infestation. The chili was not
effective in controlling pests. The products applied did not influence the presence of natural
enemies, nor productivity and precocity of culture. The farmers apply various natural products
found in the community, participate in all stages of production, organic certification and
market their agroecological products at a fair price, strengthening the collective organization.
The higher income is from the sale of organic cotton lint, with castor, groundnut and sesame
good alternatives for income generation. In the training of farmers local knowledge is valued,
causing self-esteem in the communities. Diversification allows farmers to more efficient use
of land, greater income generation, food security and ensuring food for the animals. The
cultivation of cotton in agroecological consortia may represent a possible reintroduction of
this crop in the semiarid Brazilian family farming.

Keywords: Sustainable regional development, consortia, natural products.
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1 INTRODUÇÃO

O crescimento e o desenvolvimento da maioria das grandes cidades do interior do
Nordeste foram apoiados pela produção ou comercialização da cultura do algodão, que tinha
neste produto vegetal a principal fonte de geração de renda para a agricultura familiar
nordestina. Nos tempos áureos quase a metade da população do Nordeste dependia direta ou
indiretamente da fibra e seus subprodutos como o óleo, línter, torta e farelo de algodão. As
primeiras explorações tiveram início ainda no século XVI e os estados da Bahia e do Ceará
foram os primeiros a cultivar o algodão, que aos poucos se espalhou por praticamente todos
os estados do Brasil (BELTRÃO, 2003).
Durante muitas décadas a região Nordeste foi a principal produtora nacional de
algodão, principalmente do algodoeiro arbóreo ou mocó que produzia uma fibra de alta
qualidade e muito tolerante à seca, que devido às condições climáticas do semiárido
propiciaram um bom desenvolvimento da cultura. Outro aspecto que colaborou para este
desenvolvimento foi a utilização do algodoeiro na alimentação do rebanho bovino, ovino e
caprino, após a colheita os animais eram colocados em sistema de pastagem.
O grande declínio ocorreu durante a década de 1980, e muitos são os motivos
atribuídos para esta derrocada, dentre eles o longo período com escassez de chuvas ocorrida
entre os anos de 1979 e 1983. A falta de modernização da cadeia produtiva do algodão no
semiárido pode ser relevante neste aspecto, aliado ao aumento no custo de produção, queda de
preço nos mercados internacionais, acesso limitado ao crédito, falta de uma política que desse
suporte à produção regional para impedir que usinas se transferissem para outras regiões
(MOREIRA et al., 1997). Juntamente com todos estes fatores ocorreu neste período à
detecção de uma nova e devastadora praga, o bicudo do algodoeiro, Anthonomus grandis
Boheman, introduzido em Campinas-SP em fevereiro de 1983, em julho do mesmo ano foi
encontrado na Paraíba. Em outros países ele já era conhecido e causava sérios danos
econômicos, no Brasil, veio se tornar em pouco tempo na principal praga do algodoeiro
(BARBOSA; BRAGA SOBRINHO; CAMPANHOLA, 1986).
O algodoeiro é visitado por um grande número de artrópodes fitófagos, com
potencial para tornarem-se pragas. Por este motivo, o uso de inseticidas na cultura do algodão
tem aumentado nos últimos anos, causando uma série de problemas de saúde ao aplicador e
demais pessoas que trabalham no manejo do algodoeiro, além de poluir o meio ambiente,
trazendo danos irreversíveis ao solo e contaminando fontes de água (BELTRÃO et al.,2009).
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É necessário buscar alternativas para diminuir a quantidade de inseticidas usados
no manejo da cultura do algodão, e é neste sentido que as instituições de pesquisas direcionam
seus estudos, desenvolvendo cultivares e/ou variedades que favoreçam a convivência com os
insetos-pragas, uso de inseticidas botânicos, utilização do controle biológico de pragas por
meio da conservação (controle biológico natural) e introdução de inimigos naturais exóticos
(controle biológico clássico) e o aperfeiçoamento do plantio consorciado (BASTOS et al.,
2006).
Na tentativa de revitalizar o cultivo do algodão na região semiárida e também por
existir um mercado consumidor crescente de produtos agroecológicos, iniciou-se em meados
dos anos 1990 no Brasil, uma experiência de produção do algodão agroecológico, seguindo
uma tendência que já vinha acontecendo em outros países como Índia, Síria, Turquia, China,
Estados Unidos, Tanzânia, Uganda, Peru, Egito e Mali (TRUSCOTT et al., 2010). Tornandose a partir de então uma alternativa para o agricultor familiar do semiárido, que oferece
estrutura adequada para as práticas agroecológicas, como produção em pequena escala,
trabalho familiar e manual, com pouca ou nenhuma mecanização. Pode-se dizer que a
agroecologia é um conceito em construção, propondo uma agricultura socialmente justa,
viável economicamente e ecologicamente sustentável. O sistema também propõe a
diversificação da produção, que aumenta as possibilidades de renda e favorece o convívio
com as pragas que atacam as culturas (BASTOS et al., 2006; COELHO, 2001).
O uso de produtos de origem botânica tem sido desenvolvido ao longo dos
últimos anos e difundido em programas de manejo de pragas, principalmente naqueles que
buscam controles alternativos. Existe uma constante necessidade de obtenção e avaliação de
produtos de origem natural (RIBEIRO et al., 2009). Neste estudo foram produtos naturais
com comprovada eficiência em diversas culturas, alguns, porém, sem trabalhos específicos
com algodão. O extrato aquoso da pimenta malagueta (Capsicum frutences) é utilizado como
inseticida e tem sua eficiência comprovada em algumas culturas. Anjos et al. (2011) ao
estudarem o efeito de pimenta malagueta sobre o pulgão da couve - Brevicoryne brassicae,
concluiram que o extrato foi eficaz no controle deste inseto. Outro produto que tem sido
estudado como inseticida é o caulim, que tem apresentado grande potencial no manejo d
bicudo do algodoeiro – (A. grandis) (ALBUQUERQUE, 2009; SILVA, 2009; SANTOS,
2011). Showler (2002), avaliou a eficiência deste produto no combate ao pulgão. A atividade
inseticida do extrato das sementes de nim, Azadirachta indica da família Meliaceae-, é
comprovada por muitos pesquisadores em diversas culturas (MEDINA et al., 2004;
MOREIRA et al., 2008). Azevedo et al. (2005), observaram a eficiência do extrato
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pirolenhoso e da rotenona no combate à mosca branca em meloeiro, enquanto Pissinati
(2009), verificou que estes mesmos produtos podem ser usados no combate à esta praga em
couve.
As experiências para produção de algodão agroecológico no Brasil tiveram seu
início no estado do Ceará, através do Esplar, uma organização não governamental (ONG) que
difundiu suas ideias entre cotonicultores da região, fato ocorrido no início dos anos 1990.
Desde então, outras experiências surgiram e ações governamentais ocorreram, culminando
com o projeto “algodão em consórcios agroecológicos”, que apresenta-se como uma
experiência inovadora e inédita para o sertão nordestino, aliando o cultivo do algodão a outras
culturas, com apoio técnico permanente, orientações através de cursos, oficinas e
acompanhamentos, utilizando práticas conservacionistas do solo e combatendo pragas com
produtos naturais, buscando um equilíbrio entre renda, alimentação e meio ambiente. Neste
contexto, o agricultor como protagonista principal participa diretamente do processo da
certificação orgânica através do sistema de controle interno e negocia com os compradores
finais eliminando a figura do atravessador (PDHC, 2012).
Promover o desenvolvimento sustentável requer elaborações de ações voltadas
para as necessidades essenciais da humanidade respeitando os aspectos culturais de cada
região, principalmente a sua vocação produtiva, com ativa participação das comunidades
locais.
O presente trabalho pretende demonstrar que é possível produzir algodão
agroecológico de forma eficiente e rentável. Espera-se que possa contribuir nas ações de
pesquisa e identificação de metodologias para a convivência com o semiárido, principalmente
com a cultura do algodão, que tem uma identificação muito forte com o sertanejo e a sua
história, sendo muito importante social e economicamente. Investigar como esta atividade
ocorre dentro das diretrizes agroecológicas faz-se pertinente para subsidiar os órgãos de
fomento ao desenvolvimento do semiárido nordestino com as informações necessárias para
que um maior apoio técnico e financeiro possa ser alocado para que estas iniciativas
sustentáveis se ampliem.
O objetivo geral deste trabalho foi avaliar as alternativas mais eficazes de controle
das pragas do algodoeiro agroecológico, como também a organização coletiva dos
agricultores, tendo em vista a otimização da produção do algodão em consórcios
agroecológicos na região do semiárido nordestino.
Os objetivos específicos são:
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I - Verificar a ocorrência de pragas e seus inimigos naturais presentes no
algodoeiro consorciado;
II - Identificar os produtos naturais utilizados pelos agricultores familiares no
controle das pragas do algodoeiro em consórcios agroecológicos;
III - Testar inseticidas naturais no controle das principais pragas dessa cultura em
consórcios agroecológicos;
IV – Estudar o modelo de assistência técnica, a configuração dos consórcios e sua
importância na preservação da biodiversidade dos roçados e segurança alimentar das famílias
agricultoras.
Assim sendo, a dissertação está estruturada em três capítulos, distribuídos da
seguinte forma:
No primeiro capítulo, consta a revisão de literatura, que discorrerá sobre os temas
centrais da dissertação, com um levantamento histórico e conceitual do algodão no semiárido
nordestino, da agroecologia, do projeto “algodão em consórcios agroecológicos” e o
desenvolvimento sustentável. No segundo capítulo, a metodologia é descrita de forma
detalhada abordando dois aspectos: O quantitativo, que trata dos dados técnicos referentes à
presença de pragas, predadores e parasitóides de insetos-praga e as suas formas de controle,
para tanto instalou-se um experimento no campo experimental da Embrapa Algodão em
Barbalha – CE, e qualitativa, que trata dos dados referentes às questões socioeconômicos e a
forma de organização coletiva dos agricultores, neste caso, utilizou-se de observação direta,
análise de documentos e entrevistas semi-estruturadas com agricultores, agentes envolvidos
na assistência técnica e atividades administrativas na comunidade e assentamento. No terceiro
capítulo que trata dos Resultados e Discussão, são apresentados os resultados dos testes com
os inseticidas naturais e o efeito sobre os insetos-praga encontrados nos consórcios, assim
como, o comportamento dos inimigos naturais diante da aplicação destes produtos, além de
gráficos e tabelas que são apresentadas para melhor compreensão dos resultados. Apresentará
também, um estudo de caso com 15 agricultores do território do Araripe pernambucano que
participam do projeto algodão em consórcios agroecológicos, apresentando o modelo de
assistência técnica utilizada projeto, sendo os dados coletados ano agrícola de 2011.
Finalmente, nas conclusões retomam-se os objetivos e avalia-se a contribuição da dissertação
para as famílias agricultoras do semiárido brasileiro e para desenvolvimento sustentável da
região.
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2 ALGODÃO NO SEMIÁRIDO, AGROECOLOGIA, PROJETO ALGODÃO EM
CONSÓRCIOS AGROECOLÓGICOS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL: UM
LEVANTAMENTO HISTÓRICO E CONCEITUAL

Este capítulo aborda a revisão de literatura dos temas centrais da dissertação, um
levantamento histórico e conceitual do algodão na região Nordeste, com ênfase no semiárido
nordestino. Bases conceituais da agroecologia, fundamentações e importância para o saber
local. Apresenta ainda, o projeto “Algodão em Consórcios Agroecológicos” e suas diretrizes,
sua área de atuação e bases norteadoras. O desenvolvimento sustentável a partir de um
despertar consciente do uso indiscriminado dos recursos naturais e sua consequente
degradação ambiental, fatos que motivaram a criação de organismos, leis e políticas voltadas
para a preservação do meio ambiente. No desenvolvimento regional um enfoque no semiárido
nordestino, principalmente no meio rural, potencialidade e avanços nas políticas públicas
direcionadas para este meio.

2.1 Algodão na região Nordeste: início, importância, declínio

O algodoeiro cultivado é uma planta dicotiledônea, pertencente à ordem Malvales,
família Malvaceae, tribo Gossypieae e gênero Gossypium. A sua origem é muito antiga,
sendo que os primeiros registros datam de muitos séculos antes de Cristo. Acredita-se que a
Índia seja o país com evidências mais antigas de planta cultivada e usada em manufatura. Nas
Américas os achados mais remotos foram encontrados no Peru (PENNA, 1999). No Brasil,
são raros os relatos pré-históricos a respeito do algodão, embora se saiba que os índios, desde
muito antes do descobrimento, já utilizavam o seu fio para fabricação de redes e artefatos
(FREIRE, 1995).
O algodoeiro herbáceo (Gossypium hirsutum L. raça latifolium Hutch.) é uma das
quatro espécies cultivadas no mundo para produção da fibra, contribuindo com mais de 90%
da produção mundial (PENNA, 1999), é a fibra têxtil mais importante para a humanidade,
usada principalmente para a fabricação de tecidos, contudo, o caroço também é processado
industrialmente originando subprodutos como o óleo, línter, torta e farelo de algodão
(FERREIRA e FREIRE, 1999). O gênero Gossypium é constituído de 52 espécies, além da já
citada outras três são o Gossypium arboreum L., o Gossypium herbaceum L. e o Gossypium
barbadense L.. As demais espécies são silvestres e não apresentam valor econômico
(CARVALHO, 1999).
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A espécie G. mustelinum, tem como centro de origem e distribuição o Nordeste do
Brasil, também conhecida como “fibra de macaco” por sua tonalidade marrom, não havendo
registros na literatura de sua localização em outras partes do mundo (FREIRE, 2000).
O Nordeste brasileiro é produtor de algodão desde o período colonial, cultivando
inicialmente as espécies Gossypium barbadense var brasiliense, conhecido popularmente
como rim de boi, e G. barbadense L (CARVALHO, 1999). Estas foram sendo substituídas
progressivamente por outras espécies, como o algodoeiro anual G. hirsutum r. latifolium
Hutch, G. barbadense L. introduzidos dos Estados Unidos da América do Norte. Segundo
este mesmo autor o algodoeiro anual expandiu-se pela região semiárida, no entanto, a grande
seca de 1877 provocou a sua substituição pela espécie G. hirsutum L. r. Marie galante Hutch,
conhecido popularmente como algodão mocó, tolerante à seca e de fibra mais longa.
Neves e Junqueira (1965, apud BELTRÃO, 2003, p.11), afirmam que o algodão
no Brasil teve diversas fases:
As primeiras explorações nos estados da Bahia e Ceará, no início do século XVI, a
fase de subsistência que se iniciou no século XVII, quando o incremento do cultivo
da cana de açúcar na região litorânea, impeliu a pecuária através dos sertões
nordestinos, atingindo os estados do Maranhão e Minas Gerais. O algodão
acompanhou este processo, pois, além da produção da fibra, seu principal produto, o
algodão alimentava o gado com suas sementes, ramos e folhas, muito ricas em
proteínas de elevado valor biológico, enquanto o algodão era, durante os séculos
XVII e XVIII, cultivado por toda em pequenas roças e em todos os estados da
federação. Com a revolução industrial, iniciada em meados do século XVIII, cuja
mola mestra e propulsora foi o algodão, pois, foi com a invenção do descaroçador de
serras que deu início à própria revolução industrial e se estabeleceu a fase de
exportação de algodão, em especial no estado do Maranhão, que chegou a exportar,
em 1830, mais de 78.000 sacas de algodão para a Europa, sendo que a cidade de
Caxias era o epicentro do algodão no Brasil. Do Maranhão, a cultura migrou para
Pernambuco e demais estados do Nordeste, de início no litoral e depois no sertão,
com o trinômio algodão + boi + culturas alimentares, que perdurou até a década de
80 do século passado, quando o algodão perene ou mocó foi quase extinto, não
sendo mais plantado nos dias atuais.

O algodoeiro arbóreo ou mocó representou um produto de grande importância na
economia nordestina, chegando a ser chamado de “ouro branco”, dado à riqueza gerada na
região, onde esta espécie adaptou-se bem, produzindo uma fibra de ótima qualidade,
principalmente no sertão nordestino devido às condições edafoclimáticas: solos rasos, chuvas
escassas e más distribuídas e altas temperaturas. Para Moreira et al. (1989) após consolidada a
indústria têxtil e com a crise do café no estado de São Paulo, a cultura algodoeira no Brasil
ganhou estabilidade.
O crescimento da área plantada com o algodão no semiárido nordestino fortaleceu
a economia local e tornou-se uma alternativa excelente para o homem sertanejo. Segundo
Morais (2010) a cultura do algodão é marcada por ciclos de expansão e declínio no decorrer
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dos anos, contribuindo de forma decisiva para o desenvolvimento das grandes cidades do
interior do Nordeste, apoiadas pela produção ou comercialização da cultura do algodão, que
tinha neste produto vegetal a principal fonte de geração de renda para a agricultura familiar
nordestina. Nos tempos áureos quase a metade da população do Nordeste dependiam direta ou
indiretamente do algodão e seus subprodutos (BELTRÃO, 2003).
No ano de 1970 o Nordeste colheu 425.569 hectares de algodão, somados os tipos
arbóreo e herbáceo, uma representatividade de 28,65% da área nacional, conforme
demonstrado no gráfico 01. Neste período, a maior área plantada era com o algodoeiro
arbóreo. Em 1975 a área colhida diminuiu um pouco, ficando em 389.975 hectares, no entanto
a diminuição ocorreu em todo o Brasil, a representatividade do Nordeste comparada ao Brasil
alcançou 38,46%. No ano de 1980, o Nordeste alcança a marca de 40,4% da área colhida no
Brasil, com 422.056 hectares colhidos.
Gráfico 01 - Área colhida com algodão no Brasil e regiões.
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Fonte: IBGE - Censo agropecuário (2006).

Em 1985, o Nordeste chega a impressionante marca de 960.730 hectares de área
colhida, o que representava mais de 46% da área nacional. Muito embora, a participação na
produção nacional não alcançasse um patamar tão alto, fato atribuído a uma maior
produtividade das lavouras do Sul e Sudeste, visto que nestas áreas eram adotadas técnicas de
cultivo que proporcionavam este aumento, como: controle fitossanitário, adubações,
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introdução de cultivares mais produtivas, sementes selecionadas, o que é retratado no gráfico
02. A partir deste ano, a área plantada na região cai drasticamente, chegando ao ano de 1995
com uma área colhida de 162.436 hectares.
Nos anos seguintes a área colhida volta a crescer e em 2006 atinge a marca de
237.695 hectares e este aumento se deve ao plantio de algodão no cerrado da Bahia, que se
constituía, desde o final dos anos 90, na nova fronteira agrícola do Brasil (SILVA FILHO;
PEDROSA, 2004).

Gráfico 02 - Produção de algodão no Brasil e regiões.
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Fonte: IBGE - Censo agropecuário (2006).

Muitos são os motivos atribuídos ao declínio do algodão no semiárido nordestino,
com 75% de sua área considerada árida e semiárida as explorações agrícolas que dependem
de precipitações pluviais regulares tornam-se arriscadas, longos períodos com escassez de
chuvas podem impossibilitar a atividade agrícola, período caracterizado entre os anos de 1979
e 1983 (BELTRÃO, 2003). No entanto, como já mencionado antes, o algodão adapta-se bem
a estas condições adversas, não sendo este um fator preponderante para sua derrocada. Para
Moreira e Santos (1994), o produtor nordestino não acompanhou os avanços tecnológicos
exigidos pela modernização da cotonicultura, isto pode ser atribuído em parte, ao fato da
lavoura algodoeira ter importância secundária em relação à pecuária.
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Os agricultores que cultivavam o algodão também sofreram com a abertura da
economia às exportações, os baixos preços praticados nos mercado internacional, em muitos
países produtores o algodão é subsidiado, e os longos prazos para pagamentos fizeram com
que a indústria têxtil nacional optasse pela importação da pluma. Some-se a isso a falta de
uma política agrícola visando dar suporte à cotonicultura regional, aconteceu neste momento
um desmantelamento do parque de beneficiamento do algodão na região, as usinas foram
fechadas e suas máquinas transferidas para as regiões do centro oeste e sudeste baiano
(MOREIRA et al., 1997).
Outro fato marcante foi a detecção do bicudo do algodoeiro, A. grandis, em
fevereiro de 1983, na região de Campinas, no estado de São Paulo e em julho do mesmo ano
no estado da Paraíba. O inseto já causava severos danos econômicos nos Estados Unidos da
América durante várias décadas, sendo o principal inseto com potencial para torna-se praga
do algodoeiro (BARBOSA; LUKEFAR; BRAGA SOBRINHO, 1986). A presença do insetopraga foi devastadora, principalmente por ser de difícil controle e exigir a adoção de técnicas
que, em geral, aumentam o custo de produção (MOREIRA et al., 1997).
Burke (1986) alerta para evidências que demonstram que a chegada do bicudo do
algodoeiro no Brasil fora resultado de introdução e não de uma expansão natural.

2.2 Agroecologia

A revolução industrial é o grande marco do domínio do homem sobre a natureza,
principalmente a partir da segunda metade do século XIX atividades antrópicas iniciam um
processo de alteração das camadas mais superficiais da terra, prejudicando o desenvolvimento
e manutenção de diversas formas de vida, evidenciando sinais de deterioração do meio
ambiente, principalmente com o advento das descobertas da química agrícola (DUARTE;
WEHRMANN, 2008). A partir destas descobertas e com a ampla difusão da adubação
mineral na agricultura, práticas agrícolas conservacionistas são abandonadas, surgindo
problemas relacionados principalmente ao uso inadequado do solo, que passa a ser
considerado um mero sustentáculo para as plantas e meio para veiculação de compostos
minerais (ASSIS; ROMEIRO, 2002).
Deste processo emerge a chamada “Revolução Verde”, que surge com o propósito
de aumentar a produção agrícola mundial e solucionar o problema da fome, através do
desenvolvimento de pesquisas em fertilização do solo, sementes geneticamente modificadas,
mecanização agrícola, utilização de agrotóxicos e redução dos custos de produção (ASSIS,
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2006). Houve aumentos significativos da produção de alimentos, principalmente a partir da
década de 1960, no entanto, o problema da fome não foi resolvido, além de provocar
problemas relacionados à degradação ambiental, aumento da concentração de riquezas e
disparidades no meio rural, expulsando o agricultor familiar do campo (ASSIS; ROMEIRO,
2002).
Na década de 1920, surgem os primeiros trabalhos abordando a ecologia dos
cultivos e contrários à adubação química, valorizando o uso da matéria orgânica e práticas
culturais que favorecessem a atividade biológica. Estas atividades alternativas tiveram início
na Europa com a agricultura biodinâmica, iniciada por Rudolf Steiner, a agricultura orgânica,
com seus princípios fundamentados pelo inglês Albert Howard e a agricultura biológica,
baseada nas ideias de Hans Peter Muller. No Japão, em 1935, surge a agricultura natural,
idealizada por Mokiti Okada (EHLERS, 1994).
Na década de 1930, foi proposto o uso do termo agroecologia, que seria a junção
dos termos agronomia e ecologia, as duas ciências das quais a agroecologia deriva. Após a
segunda guerra mundial com o avanço da revolução verde, o termo agroecologia foi
temporariamente esquecido, voltando a ganhar força nas décadas seguintes (MOREIRA;
CARMO, 2004).
Segundo Gliessman (2000), nos anos 80 a agroecologia emerge com estrutura
conceitual e metodologia para estudos de agroecossistemas, que assim o define:
Um agroecossistema é um local de produção agrícola - uma propriedade agrícola,
por exemplo - compreendido como um ecossistema. O conceito de agroecossistema
proporciona uma estrutura com a qual podemos analisar os sistemas de produção de
alimentos como um todo, incluindo seus conjuntos complexos de insumos e
produção e as interconexões que os compõe.

Assim, agroecossistema é a unidade fundamental de análise que busca o
entendimento das diferentes interações ali presentes, nos quais os processos biológicos, a
biota do solo e os ciclos minerais, a regulação de pragas e doenças, as transformações
energéticas e as relações socioeconômicas, são vistas e analisadas em conjunto, tendo como
princípio a ampliação e conservação da biodiversidade dos sistemas agrícolas e a sua
sustentabilidade.
De acordo com Altieri (1998, p.23-24)
A produção sustentável em um agroecossistema deriva do equilíbrio entre plantas,
solos, nutrientes, luz solar, umidade e outros organismos coexistentes. O
agroecossistema é produtivo e saudável quando essas condições de crescimento ricas
e equilibradas prevalecem, e quando as plantas permanecem resilientes de modo a
tolerar estresses e adversidades. Às vezes as perturbações podem ser superadas por
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agroecossistemas vigorosos, que sejam adaptáveis e diversificados o suficiente para
se recuperarem passado o período de estresse. Ocasionalmente, os agricultores que
empregam métodos alternativos podem ter de aplicar mediadas mais drásticas (isto
é, inseticidas botânicos, fertilizantes alternativos) para controlar pragas específicas
ou deficiências do solo. A agroecologia engloba orientações de como fazer isso,
cuidadosamente, sem provocar danos desnecessários ou irreparáveis. Além da luta
contra as pragas, doenças ou problemas do solo, o agroecologista procura restaurar a
resiliência e a força do agroecossistema. Se a causa da doença, das pragas, da
degradação do solo, por exemplo, for entendida como desequilíbrio, então o objetivo
do tratamento agroecológico é restabelecê-lo. O tratamento e a recuperação são
orientados por um conjunto de princípios específicos e diretrizes tecnológicas.

Altieri (2002) afirma ainda que, é necessário gerar “[...] rendimentos duráveis a
longo prazo, através de uso tecnologias de manejo ecologicamente adequadas, buscando
otimizar o sistema como um todo e não o rendimento máximo de um produto específico.” A
diversificação da produção é importante para os pequenos agricultores, favorecendo o
convívio com as pragas que atacam as culturas, como também aumentando as suas
possibilidades de renda (SILVA et al., 2009).
Para Caporal e Costabeber (2004), a agroecologia refere-se a um campo de
estudos para o manejo ecológico dos recursos naturais, devendo ocorrer através de uma
iniciativa social coletiva, estes mesmos autores defendem que a agroecologia nutre-se de
saberes científicos de muitas áreas, compreendendo uma abordagem inter, multi e
transdisciplinar, assim como do conhecimento prático de agricultores. Estes diversos campos
de conhecimento proporcionam as bases científicas para apoiar o processo de transição do
modelo atual de agricultura convencional para uma agricultura de base ecológica.
Gliessman (2000) aponta três níveis no processo de transição para
agroecossistemas sustentáveis. O primeiro refere-se à redução do uso e consumo de insumos
externos com a incrementação de práticas convencionais, para a diminuição dos impactos
negativos da agricultura convencional. O segundo nível diz respeito à utilização de práticas
alternativas em substituição às práticas convencionais. O terceiro nível da transição é
representado pelo novo formato dos agroecossistemas, que funcionariam com base em novos
conjuntos de processos ecológicos. Além dos fatores citados, a transição agroecológica
depende essencialmente de uma mudança de comportamento dos atores envolvidos na cadeia
produtiva em relação ao manejo e conservação dos recursos naturais, pois se trata de um
processo social (CAPORAL; COSTABEBER, 2000).
Guzmán (2001) defende a agroecologia a partir do desenvolvimento local ou
endógeno e destaca a necessidade de “construção e reconstrução” do conhecimento local,
visualizando características que devem ser contempladas no processo de transição
agroecológica:
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1 - Integralidade - As estratégias de desenvolvimento, sejam elas voltadas para a
agricultura, pecuária e silvicultura, devem ser aplicadas ao conjunto das oportunidades e
potencialidades existentes no local.
2 - Harmonia e equilíbrio - O manejo dos recursos naturais deve ser realizado
buscando uma harmonia entre crescimento econômico e manutenção da qualidade do meio
ambiente, devendo existir um equilíbrio entre os sistemas econômico e ecológico.
3 - Autonomia de gestão e controle - Os próprios agricultores familiares devem
ser os responsáveis pela gestão dos elementos do processo, uma intervenção pública pode
ocorrer de maneira que não interfira na autonomia local.
4 - Minimização das externalidades negativas nas atividades produtivas - Os
insumos utilizados na produção e comercialização devem ter originados, sempre que possível,
na própria comunidade, minimizando os impactos negativos gerados a partir da utilização de
insumos de natureza industrial.
5 - Manutenção e potencialização dos circuitos curtos - A dependência de
comercialização nos mercados exteriores à comunidade, devem ser minimizados a partir da
manutenção e potencialização dos mercados locais, adquirindo experiências nos mercados de
circuitos curtos para em seguida buscar mercados regionais e mais amplos.
6 - Utilização do conhecimento local vinculado aos sistemas tradicionais de
manejo dos recursos naturais - Os sistemas de manejo dos recursos naturais na agroecologia
devem ser definidos com base no conhecimento local, gerado a partir de observações dos
aspectos inerentes a cada agroecossistema e passado de geração à geração, oferecendo
soluções específicas a cada realidade.
7 - Pluriatividade, seletividade e complementaridade da renda - Necessidade do
uso múltiplo da propriedade rural, aproveitando todas suas potencialidades por meio da
reutilização de materiais e energia, estas iniciativas devem buscar uma complementaridade de
renda que permita aos agricultores uma melhor condição do nível de vida.
Todas as características descritas devem ser compreendidas com base no conceito
de endógeno, que não pode ser visto como algo “estático” que exclua o externo, este deve ser
incorporado, desde que respeite a identidade local e não interfira na lógica do seu
funcionamento.
Segundo Leff (2002, p.36), “As práticas agroecológicas nos remetem à
recuperação dos saberes tradicionais, a um passado no qual o humano era dono do seu saber, a
um tempo em que seu saber marcava um lugar no mundo e um sentido de existência[...]”. A
valorização do saber local, seja ele indígena, quilombola ou agricultor familiar, promove a
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construção da sustentabilidade e do desenvolvimento rural sustentável quando aliado ao
conhecimento técnico multidisciplinar. Neste aspecto, Gliessman (1990) afirma que a
sustentabilidade só existe a partir de uma visão holística dos agroecossistemas, atendendo de
maneira integrada, os seguintes critérios: a) ruptura da dependência de insumos externos; b)
utilização de recursos e energia renováveis existentes no local; c) utilização dos impactos
benéficos que derivam dos ambientes ecológico, econômico, social e político, tanto da
propriedade como externo; d) manutenção do meio ambiente local, aceitando mudanças que
possam significar transformações nos fluxos de materiais e energia que permitam o
funcionamento do ecossistema; e) regeneração dos materiais deteriorados, permitindo a
manutenção, a longo prazo, da capacidade produtiva dos agroecossistemas; f) valorização,
recuperação do conhecimento local, proporcionando a melhora do nível de vida; g)
estabelecimento de circuitos curtos e progressiva expansão para o comércio externo; h)
potencialização da diversidade biológica e sociocultural local.

2.3 Algodão em bases agroecológicas

O Brasil está entre os maiores consumidores mundiais de agrotóxicos. O consumo
brasileiro cresce a cada ano, em proporção superior à média mundial (PELAEZ, 2010). Os
casos de intoxicação no campo aumentam proporcionalmente ao consumo, sendo que em
2011 foram registrados mais de oito mil casos de intoxicação por agrotóxicos no Brasil, os
dados são da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2012). Os
agrotóxicos podem causar efeitos indesejáveis sobre material genético e sistemas reprodutivos
de muitas espécies, assim como atingir os mais variados ecossistemas causando efeitos locais
ou regionais (GRISOLIA, 2005).
O cultivo do algodoeiro é responsável por um número elevado de aplicação de
agrotóxicos, em torno de 6% do total comercializado no Brasil (CARNEIRO, 2009),
principalmente nas condições do agronegócio. A maior parte destes produtos são inseticidas,
consequência do grande número de artrópodes fitófagos com potencial para se tornarem
pragas do algodoeiro (ALMEIDA; SILVA, 1999; GALLO et al., 2002).
Com o aumento de demanda e na possibilidade de reintroduzir o cultivo do
algodão no semiárido, algumas iniciativas começaram a ocorrer no Brasil. Segundo Coelho
(2001), o início do cultivo orgânico no Brasil teve início no final dos anos 70, figurando como
importante país produtor e consumidor de produtos orgânicos. Dados do IFOAM (2009)
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demonstram que a área cultivada no Brasil em 2008 com produtos orgânicos foi de 1.765.793
ha, destes, 932.120 ha eram em áreas certificadas e 833.673 ha em transição.
Para Beltrão (2003), desde os séculos XVII e XVIII o algodão já era cultivado em
consórcio com culturas alimentares e usado para alimentação bovina. Este tipo de manejo
perdurou até o início dos anos 80 com o algodoeiro mocó ou perene, com a infestação do
bicudo do algodoeiro esta prática foi abandonada.
Desde o final dos anos 80 vários países pelo mundo iniciaram experiência com o
cultivo do algodão agroecológico como Índia, Síria, Turquia, China, Estados Unidos,
Tanzânia, Uganda, Peru, Egito e Mali (TRUSCOTT et al., 2010). No Brasil, especificamente
no Ceará, iniciou-se em meados dos anos 90 uma tentativa de produzir algodão em bases
agroecológicas difundida pelo Esplar (BASTOS et al., 2006). Estes autores indicam a
necessidade de testes para comprovar a eficácia de plantas nativas da região semiárida do
nordeste com características de ação inseticida, afirmam ainda a inexistência de estudos que
avaliem os efeitos de cultivos consorciados sobre a entomofauna associada ao algodoeiro no
Brasil.
Albuquerque et al., (2009), em estudo conduzido no estado da Paraíba, relata que
encontrou resultados satisfatórios no controle de várias pragas do algodoeiro utilizando
inseticidas naturais e controle cultural: para o bicudo foi feita a catação de botões florais
atacados e caídos no solo, a cochonilha Planococcus minor (Maskell), foi controlada com o
uso de caulim na concentração de 1,0 kg para 20 L de água e óleo de nim na concentração de
50 mL para 20 L de água, para combater o percevejo manchador, Dysdercus sp, utilizou-se
uma calda de nim. O manejo da formiga (saúva) foi feito através do uso de folhas e ramos de
maniçoba (Manihot glaziovii Muell. Arg.) e de leucena (Leucaena leucocephala (Lam.) R.
Dewit).

2.4 Projeto Algodão em Consórcios Agroecológicos

O Semiárido brasileiro (Figura 1) tem uma população de aproximadamente 22
milhões de habitantes, abrangendo uma área de aproximadamente 969.589 quilômetros
quadrados, compreendendo 1.133 municípios de nove estados brasileiros (BRASIL, 2005). O
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da região é considerado baixo para
aproximadamente 82% dos municípios, possuindo IDH inferior a 0,65 (ASABRASIL, 2012).
O Brasil possui 5,1 milhões de estabelecimentos rurais, deste total, 4,3 milhões
pertencem à agricultura familiar, com 12,3 milhões de pessoas ocupadas com este seguimento
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e gerando um valor bruto de produção em torno de 54 bilhões de reais, sendo responsável pela
maioria dos alimentos básicos consumidos pela população brasileira (BRASIL, 2009). A
maioria destas propriedades rurais está na região Nordeste, são mais de 1,7 milhões de
estabelecimentos, às mesmas têm baixo acesso ao crédito e deficiente assistência técnica,
quase a metade da população no Semiárido não possui renda ou tem como única fonte de
rendimento os benefícios governamentais. Os estabelecimentos rurais nordestinos absorvem a
maior parte da mão de obra ocupada no campo, tratando-se de um setor importante na
economia da região.
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Figura 01 - Mapa com a nova delimitação do Semiárido.

Fonte: MIN (2005).

Como mencionado anteriormente, o algodão sempre teve importância
fundamental para o agricultor do semiárido nordestino. Grande gerador de emprego e renda,
sendo cultivado durante muito tempo no sistema de consórcios com culturas alimentares e uso
da pecuária no aproveitamento dos restos culturais (BELTRÃO, 2003).
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A diversificação de espécies vegetais possibilita um melhor aproveitamento dos
recursos naturais das pequenas propriedades rurais, gerando renda e alimento para a família,
assim como, garantindo a alimentação animal através da produção de forragens (ARAUJO et
al. 2012). Segundo Santiago et al. (2012, p.1), o sistema de consórcios é eficiente ao aplicar
técnicas adaptadas as condições das famílias agricultoras, otimizando a produção “[...] com
baixo uso de insumos externos, tornando os agroecossistemas mais resilientes, pois reduz os
riscos de perdas e conserva a base dos recursos naturais”.
Com o propósito de resgatar o cultivo do algodão em bases agroecológicas, teve
início em meados dos anos 90 um projeto para plantio de algodão consorciado, a iniciativa foi
da organização não governamental ESPLAR - Centro de Pesquisa e Assessoria, na cidade de
Tauá, estado do Ceará, nesta cidade contou com a parceria da ADEC - Associação de
Desenvolvimento Educacional e Cultural (ESPLAR, 2012).
Para Albuquerque et al. (2011), a iniciativa do ESPLAR estimulou outras
instituições de pesquisa a conduzirem trabalhos com algodão consorciado, neste sentido, a
Embrapa Algodão a partir do ano de 2005 intensificou estudos na região do Curimataú
paraibano visando o plantio de algodão em consórcios agroecológicos, em 2008 a área de
ação foi ampliada através da parceria com o Projeto Dom Helder Câmara.
O Projeto “Algodão em Consórcios Agroecológicos” teve início em outubro de
2008 e faz parte de uma ação maior coordenada pelo Projeto Dom Helder Câmara (PDHC),
projeto do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), tendo como co-financiadores o
Fundo das Nações Unidas para o Meio Ambiente (GEF) e Fundo Internacional para o
Desenvolvimento da Agricultura (FIDA).
Para Sidersky et al., (2010, p.17):
O PDHC é um projeto de ações referenciais voltadas para o desenvolvimento
sustentável do semiárido do Nordeste do Brasil, que orienta as suas ações embasado
no conceito de convivência com o semiárido, articulando as ações sociopolíticas,
ambientais, culturais, econômicas e tecnológicas e reconhecendo, nas diferenças
estruturais e culturais e nos processos de concertação, as possibilidades para a
construção de alternativas.

Constitui-se ainda como um projeto de assistência técnica diferenciada e com uma
ação contínua e sistemática, baseando seus princípios na agroecologia. O PDHC é
implementado pelo MDA, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT).
O objetivo do projeto “Algodão em Consórcios Agroecológicos” é demonstrar a
possibilidade de expandir a cultura do algodão em consórcio com culturas alimentares. Para
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Araujo et al. (2012), a ação do projeto no semiárido nordestino ampara-se nos seguintes
princípios:
 Proposta técnica de base agroecológica com práticas de conservação e
manejo da fertilidade dos solos, estratégias de convivência com o bicudo do
algodoeiro e outras pragas, aliada a produção de alimentos para as famílias e
animais;
 Inserir o algodão em pluma em mercado diferenciado com valor agregado, de
acordo com a conformidade orgânica e as formas de produção (comércio
justo e mercado orgânico);
 Fortalecimento da estratégia de integração lavoura-pecuária;
 Fortalecimento da gestão social territorial e local sobre os processos de
produção, certificação orgânica e comercialização.

Conta atualmente com 800 famílias cadastradas em sete territórios da cidadania
do MDA: Cariri Paraibano (PB), Sertão São João (PI), Sertão do Apodi (RN), Sertão do Pajeú
e Sertão do Araripe (PE) e Sertão Central e Sertão dos Inhamuns (CE). A coordenação geral
do projeto é responsabilidade do Projeto Dom Hélder Câmara. A Embrapa Algodão é
responsável pela coordenação técnica nos territórios do Cariri Paraibano (PB), Sertão São
João (PI), Sertão do Apodi (RN), Sertão do Pajeú e Sertão do Araripe (PE). O ESPLAR tem
sob sua responsabilidade a coordenação técnica dos territórios do Sertão Central e Sertão dos
Inhamuns (CE).
Segundo Sidesrky et al. (2010, p.68), a parceria desenvolvida pelo PDHC com o
Esplar e a Embrapa Algodão para implementação do projeto, aliado a Assessoria Técnica
Permanente (ATP) do PDHC, “[...] oferece um arranjo institucional que permite um sistema
de formação pela experimentação, acompanhamento técnico e fortalecimento da gestão social
para as famílias; baseada na revitalização dos roçados com algodão consorciado com culturas
alimentares e forrageiras”.

2.5 Desenvolvimento Sustentável

Na segunda metade do século XX a humanidade alcança níveis elevados de
tecnologia científica, como consequência, produz muita miséria e degradação ambiental
(BUARQUE, 1994 apud CHACON, 2007). Ao mesmo tempo, intensifica-se a preocupação
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com a degradação ambiental a nível mundial, desastres ecológicos passam a ganhar
visibilidade, principalmente a partir de publicações de livros que atraem a atenção da opinião
pública. Em 1953, Jacques Cousteau publica seu primeiro livro, O Mundo Silencioso,
vendendo mais de cinco milhões de exemplares em todo o mundo. Rachel Carson, (escritora,
ecologista e cientista norte-americana) causa grande repercussão mundial ao lançar o livro
Primavera Silenciosa, a obra chama a atenção para os perigos que o uso do pesticida DDT
pode causar a humanidade e ao meio ambiente (BURSZTYN; PERSEGONA, 2008).
O Clube de Roma, grupo formado por economistas, cientistas e educadores,
publica em 1971 um relatório intitulado Os Limites do Crescimento, que alerta sobre a
exploração exagerada dos recursos naturais.
Em 1972 acontece a Conferência de Estocolmo, evento organizado pelas Nações
Unidas que contou com a presença de 113 países e que produziu a Declaração sobre o Meio
Ambiente Humano, a declaração que continham uma lista de princípios que deveriam indicar
as ações de governos referentes às questões ambientais (MARTINS, 2002).
Outro resultado da conferência foi a criação do Programa das Nações Unidas para
o Meio Ambiente (PNUMA), segundo Bursztyn e Persegona (2008, p.151), o órgão “[...] teve
seu mandato ampliado com o advento da Agenda 21, passando a ser responsável, junto com
os Estados e organismos da ONU, pela concretização dos objetivos da Conferência das nações
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e pela Agenda 21.” Com sede central em
Nairobi, o PNUMA é o primeiro programa com alcance mundial instalado na África
(SACHS,1986).
De acordo com Bursztyn e Persegona, (2008, p.151-152):
A delegação brasileira na Conferência de Estocolmo declara que o país está ‘aberto à
poluição, porque o que precisa é dólares, desenvolvimento e empregos’. Apesar
disso, contraditoriamente, o Brasil lidera os países do Terceiro Mundo quanto a não
aceitar a Teoria do Crescimento Zero proposta pelo Clube de Roma.

Em 1973, surge o termo “Ecodesenvolvimento”, lançada por Maurice Strong e
seu conceito desenvolvido por Ignacy Sachs, que busca o uso racional dos recursos naturais,
tanto nas áreas rurais como nas urbanas, integrando crescimento econômico e preservação
ambiental. Para Sachs (2009):
Os objetivos do desenvolvimento são sempre sociais, há uma condicionalidade
ambiental que é preciso respeitar, e finalmente, para que as coisas avancem, é
preciso que as soluções pensadas sejam economicamente viáveis. [...] Fazer
Ecodesenvolvimento é saber aproveitar os recursos potenciais do meio, é dar prova
de crescer na adaptação ecologicamente prudente do meio às necessidades do
homem.
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ecodesenvolvimento aconteça ele propõe cinco dimensões, que são inseparáveis e
complementares, suas dimensões são:
 Sustentabilidade social, é necessário que se busque uma sociedade mais justa
diminuindo as diferenças entre suas várias camadas.
 Sustentabilidade ambiental, usar os recursos naturais de maneira racional,
adotar medidas efetivas para a limitação do uso dos recursos não renováveis,
uma gestão do meio ambiente urbano que mobilize a população para práticas
como reciclagem do lixo, reutilização de restos de construção, uso consciente
de energia elétrica e água.
 Sustentabilidade espacial, distribuição equilibrada dos recursos, das
atividades e das populações rurais e urbanas.
 Sustentabilidade econômica, distribuição equitativa dos bens materiais não só
local, mas a níveis mundiais.
 Sustentabilidade cultural, promoção da cultura e dos saberes locais.
Sachs (1986) destaca ainda que o desenvolvimento sustentável ampara-se em
cinco pilares: Social, ambiental, territorial, econômico e político, onde a governança
democrática é um valor fundador e essencial para os acontecimentos.
Em outubro de 1974, acontece um simpósio de especialista em Cocoyoc, no
México, organizado pelo PNUMA e pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e
Desenvolvimento (UNCTAD). O documento produzido, a Declaração de Cocoyoc, é
considerado fundamental para identificação de fatores econômicos e sociais que culminam
com a destruição da natureza, influenciando nas atitudes dos pensadores ambientais, alertando
para que os limites sociais e ambientais para o desenvolvimento fossem respeitados (SACHS,
2005).
A Conferência de Tbilisi, aconteceu na Geórgia, em 1977, é considerado um dos
principais eventos sobre educação ambiental do planeta, organizada pela UNESCO e o
PNUMA, deste encontro, saíram às definições, os objetivos, os princípios e as estratégias para
a educação ambiental no mundo, dando destaque para seu caráter interdisciplinar, ético,
transformador. Nesta Conferência estabeleceu-se que:
Uma vez compreendida devidamente, a educação ambiental deve constituir um
ensino geral permanente, reagindo às mudanças que se produzem num mundo em
rápida evolução. Esse tipo de educação deve também possibilitar ao indivíduo
compreender os principais problemas do mundo contemporâneo, proporcionandolhe conhecimentos técnicos e as qualidades necessárias para desempenhar uma
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função produtiva visando à melhoria da vida e à proteção do meio ambiente, atendose aos valores éticos. Ao adotar um enfoque global, fundamentado numa ampla base
interdisciplinar, a educação ambiental torna a criar uma perspectiva geral, dentro da
qual se reconhece existir uma profunda interdependência entre o meio natural e o
meio artificial (MMA, 2012, p.01).

Em 1983, ocorre à criação da Comissão Mundial para o Ambiente e
Desenvolvimento pela assembleia Geral das Nações Unidas, o objetivo era reexaminar as
questões relativas ao meio ambiente e propor medidas de alcance mundial com ações voltadas
para a preservação ambiental. Como resultado das reuniões desta comissão, foi elaborado um
relatório final intitulado Relatório Brundtland, Our Commum Future (Nosso Futuro Comum)
em referência a então Primeira-ministra da Noruega Gro Harlem Brundtland, e apresentado a
Assembleia Geral da ONU em 1987 (BURSZTYN; PERSEGONA, 2008). O documento
apresenta a definição de desenvolvimento sustentável como sendo o “desenvolvimento que
satisfaz às necessidades do presente sem comprometer a habilidade das futuras gerações de
satisfazer suas necessidades”, tornando este conceito o mais popularmente conhecido.
A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento,
popularmente conhecida como ECO-92, ocorreu no Brasil em 1992, o encontro proporcionou
um amplo debate e uma grande mobilização da comunidade internacional em busca de meios
que propiciasse o desenvolvimento socioeconômico aliado à preservação ambiental. Dentre os
documentos gerados pela ECO-92 encontram-se “A Carta da Terra”, “Agenda 21” que
referia-se a implementação do desenvolvimento sustentável nos países, “Declaração do Rio
sobre Ambiente e Desenvolvimento”, “Declaração de Princípios sobre Florestas” e
convenções sobre desertificação, biodiversidade e mudanças climáticas (CAVALCANTI et
al., 1994).
No ano de 1997, foi assinado o Protocolo de Kyoto, essa convenção serviu para
firmar o compromisso, por parte dos países industrializados, em reduzir a emissão de gases.
Os Estados Unidos da América, que respondem por 1/3 das emissões de dióxido de carbono,
não aderiram ao protocolo (BURSZTYN, 2004). O protocolo entra efetivamente em vigor no
ano de 2005.
As nações Unidas realizaram em 2002, na África do Sul, uma conferência que
marcava os dez anos da ECO-92, a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável,
como ficou conhecida, tinha entre os objetivos a implementação efetiva da Agenda 21,
avaliação dos resultados alcançados após a ECO-92, estabelecer novas prioridades para o
século 21, como a redução da pobreza e a proteção ao meio ambiente (TROBE e GREEN,
2003).
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Após vinte anos de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento, a ECO-92, aconteceu a Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável, a RIO+20. O evento era aguardado com grande expectativa,
esperava-se que a conferência levasse definitivamente a um desenvolvimento sustentável,
para Goldemberg (2012):
Do ponto de vista de resultados concretos como foi a RIO92, contudo a Conferência
será desapontadora. Ao que tudo indica, serão apenas enunciados na RIO+20
objetivos de desenvolvimento sustentável a exemplo do que ocorreu com as Metas
do Milênio adotada pelas Nações Unidas no ano 2000. No entanto, os temas
específicos que constarão destes objetivos ainda não foram definidos nem propostas
de ações concretas para atingi-los. Um passo importante que talvez seja adotado será
o lançamento de um processo de negociação para definir estas ações de forma
quantitativa a ser a concluído até 2015; o que apenas adia o problema.”

Goldemberg destaca como ponto positivo da RIO+20 a proposição de transformar
o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA - em uma agência da ONU,
a exemplo da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Feldman (2012), aponta que a falta de lideranças da área científica pode ter
comprometido os resultados finais da RIO+20:
Se perguntarmos aos diplomatas brasileiros, dirão que RIO+20 foi um grande
sucesso, porque para eles o importante era chegar a um documento final, mesmo que
inócuo. O fato do professor Goldemberg não ser um diplomata foi um fator
importante para o sucesso da ECO-92.

Ele afirma que a conferência contou com iniciativas positivas, destacando a
participação do setor empresarial e a mobilização da comunidade científica na criação do
programa Future of Earth, trata-se de uma ação internacional de pesquisa interdisciplinar que
visa coordenar as pesquisas e as políticas relacionadas às mudanças do meio ambiente.

2.6 Desenvolvimento regional sustentável no semiárido

O Brasil sempre foi marcado por grandes desigualdades regionais, principalmente
do ponto de vista econômico, sempre existiu uma diferença de ritmo de crescimento entre o
Nordeste e o Centro-Sul, fazendo crescer as disparidades econômicas entre as diversas regiões
do país. No intuito de minimizar as diferenças regionais, tem início no Brasil nas décadas de
1950 e 1960, ações do governo federal visando o desenvolvimento regional, principalmente
do Nordeste (ARAUJO, 2009).
Uma grande seca assolou a região Nordeste ano de 1951, o governo federal, sob à
presidência de Getúlio Vargas, criou o Banco do Nordeste do Brasil S.A através da Lei nº
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1649 de 19/07/1952, o objetivo principal era fomentar o desenvolvimento da região Nordeste,
assolada por constantes secas e escassez de recursos estáveis, na opinião do governo central o
organismo financeiro seria capaz de estruturar a economia da região implementando uma
nova mentalidade empresarial (BNB, 2012). Foi de responsabilidade do BNB implantar o
Fundo de Investimentos do Nordeste – FINOR, com o objetivo de transformar o setor
secundário da economia regional. Pode-se destacar ainda iniciativas como o Programa de
Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste – POLONORDESTE, o Programa
Especial de Apoio ao Desenvolvimento da região Semiárida – Projeto Sertanejo e o Programa
Nacional do Álcool – PROÁLCOOL.
Em 1956, por iniciativa do BNB, foi criado o Grupo de Trabalho para o
Desenvolvimento do Nordeste – GTDN, que depois viria a ter a coordenação de Celso
Furtado, o grupo deveria elaborar um conjunto de ações públicas para alavancar o
desenvolvimento do Nordeste. Segundo Ferreira (2009), o plano de ação econômica proposto
pelo GTDN tinha as seguintes diretrizes básicas: a) intensificação dos investimentos
industriais; b) transformação da economia da faixa agrária úmida; c) elevação da
produtividade da zona semiárida, aumentando sua resistência aos impactos da seca; d)
deslocamento da fronteira agrícola nordestina com a ocupação da hinterland maranhense,
visando à ampliação da oferta de alimentos.
A constituição do GTDN propiciou a criação da Superintendência para o
Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, em 1959. Diferente das suas diretrizes básicas e
do pensamento de Furtado, a proposta da SUDENE priorizou a industrialização do Nordeste.
A proposta de Furtado de trazer o Estado desenvolvimentista para o Nordeste e o consequente
crescimento do povo nordestino não se concretizou, ao contrário, os incentivos trouxeram
grandes grupos nacionais e internacionais e provocaram um movimento migratório do
nordestino para a região amazônica (ARAUJO, 2009; CHACON, 2007).
Ainda em relação às políticas de desenvolvimento para a região Nordeste
instituídas nesta época, Chacon (2007, p.76), destaca:
Depois de décadas de estratégico esquecimento, com o pretexto de minimizar
desigualdades e inserir a região no processo moderno de desenvolvimento regional,
o Nordeste passou a ser alvo de uma política industrial pouco eficiente para a região,
semelhante às políticas agrícola e de combate à seca, também implementadas com o
objetivo de promover o desenvolvimento. O que ocorre é o desperdício de recursos
empregados em políticas que se baseiam em modelos genéricos, concebidos
exteriormente à região, sem levar em conta suas especificidades. Além disso, os
programas governamentais são grandemente tragados pela corrupção e mesmo pela
incompetência de governos ainda fixados em práticas assistencialistas e
patrimonialistas, pelas quais os recursos públicos “não tinham dono””.
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O Departamento de Obras Contra as Secas – DNOCS é a mais antiga instituição
federal com atuação no Nordeste, foi criada em 1909, ainda sob a denominação de Inspetoria
federal de Obras Contra as Secas, sendo o primeiro órgão a estudar os problemas da região
semiárida do Brasil. O órgão foi durante muito tempo a única agência do governo federal a
executar obras de engenharia na região, construindo açudes, rodovias, ferrovias, portos e
demais obras estruturais (DNOCS, 2012).
As políticas públicas implementadas pelo estado, principalmente a partir de 1950,
no intuito de desenvolver a região semiárida, favoreciam a industrialização e grandes projetos
de irrigação baseados em monoculturas. Estas medidas acabaram por acentuar a histórica
diferenciação social no meio rural e uma grande degradação do meio ambiente (ANDRADE;
QUEIROZ, 2009).
Nos últimos anos uma mudança nas ações governamentais, principalmente com
aumento nos investimentos e a participação de novos atores sociais e políticos, surge à
possibilidade de um desenvolvimento sustentável no semiárido, através do fortalecimento da
agricultura familiar por intermédio de políticas públicas que incentivem a transição para
produção uma agrícola sustentável dentro dos princípios da agroecologia. Para alcançar
avanços neste sentido faz-se necessário a promoção de mudanças, assim, Ehlers (1999)
destaca: “[...] o incentivo à substituição dos sistemas rotacionais diversificados; a reorientação
da pesquisa agropecuária para um enfoque sistêmico e o fortalecimento da agricultura
familiar”.
Em 2012 o governo federal instituiu a Política Nacional de Agroecologia e
Produção Orgânica – PNAPO, através do decreto nº 7.794. No Brasil, existem mais de 200
mil famílias inseridas na atividade de produção agrícola orgânica e de base agroecológica,
estes sistemas contribuem de maneira positiva para a garantia da segurança alimentar, para o
diminuição da pobreza e preservação do meio ambiente. A PNAPO tem o objetivo de
promover a transição agroecológica e a produção orgânica como base do desenvolvimento
rural sustentável, melhorando a qualidade de vida das pessoas e o uso sustentável dos recursos
naturais. Esta política prevê ainda, ações de pesquisa, assistência técnica, gestão ambiental,
formação profissional, financiamento para o setor e estímulos à produção (BRASIL, 2012).
O governo federal estimula a produção de alimentos orgânicos através do
Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, pagando um adicional de 30% na compra de
alimentos orgânicos.

O Pronaf Agroecologia é uma linha para o financiamento de

investimentos dos sistemas de produção agroecológicos ou orgânicos, incluindo-se os custos
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relativos à implantação e manutenção do empreendimento, os valores podem chegar a R$ 130
mil (BANCO DO BRASIL, 2013).
Segundo Chacon (2007, p.129) o Estado sempre será peça fundamental para
implementação de políticas que promovam o desenvolvimento sustentável, sobremaneira no
semiárido, onde as condições são tão precárias.
Um ponto que se destaca quando se trata de desenvolvimento é o papel do Estado.
Se, de uma maneira geral, o Estado ocupa uma posição fundamental na
implementação de políticas que viabilizem o desenvolvimento sustentável, no Sertão
semiárido esse papel é ainda mais importante. Sendo o Estado ainda o grande
provedor de recursos, é também o grande responsável pelo alcance ou não de uma
melhor qualidade de vida para o sertanejo.

Tão importante quanto o estado neste processo de desenvolvimento do semiárido
é o trabalho desenvolvido por diferentes organizações não governamentais e agências
internacionais, estes organismos tem o foco na agricultura familiar agroecológica e no meio
ambiente. Propostas da sociedade civil podem desencadear ações e se transformarem em
políticas públicas assumidas pelo governo, a exemplo do programa Um Milhão de Cisternas,
elaborado por organizações que compõe a Articulação no Semiárido Brasileiro – ASA.
Nos

últimos

anos,

principalmente

após

a

criação

do

Ministério

do

Desenvolvimento Agrário – MDA pelo governo federal, aumentou a quantidade de recursos e
programas destinados a agricultura familiar estes programas incentivam a transição
agroecológica e na sua essência buscam promover o desenvolvimento sustentável do
semiárido, resultado de ações, conjuntas ou não, da sociedade civil e do estado.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

Neste capítulo, constam os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa,
que utiliza duas abordagens para atingir seus objetivos: a quantitativa, que trata dos dados
técnicos referentes à presença de pragas, predadores e parasitóides de insetos-praga e as suas
formas de controle. A pesquisa quantitativa caracteriza-se pela quantificação na coleta de
dados, assim como, pelos tratamentos estatísticos das informações coletadas (DALFOVO et
al., 2008). Para representar a informação processada e melhor compreensão dos resultados
tabelas e gráficos são desenvolvidos. A qualitativa, que trata dos dados referentes às questões
socioeconômicos e a forma de organização coletiva dos agricultores. As duas abordagens são
utilizadas aqui como complementares, segundo Brüggemann e Parpinelli (2008), as pesquisas
quantitativas e qualitativas podem gerar questões para serem aprofundadas nos seus diferentes
aspectos, não havendo contradição entre as formas de investigação.

3.1 Abordagem Quantitativa

3.1.1 Local de estudo

A pesquisa foi conduzida no Campo Experimental da Embrapa Algodão, em
Barbalha - CE, nas coordenadas geográficas 07°17’29” S de latitude, 39°16’12” W de
Longitude e a 385 m de altitude acima do nível do mar, em um plantio consorciado em faixas
de algodão BRS Aroeira, no espaçamento de 1m entre fileiras por 0,3 m entre plantas,
contendo duas plantas por cova, intercalado com faixas das culturas consorciadas do Gergelim
BRS Seda, Milho BRS Caatingueiro e o Feijão Maranhão, no espaçamento de 0,5 m entre
fileiras de 60 metros, totalizando uma área de 5.200 m2 (Figura 2), durante o período de 1 de
junho a 14 de setembro de 2012.
O experimento foi conduzido sob o sistema de irrigação por aspersão
convencional, em um solo classificado como neossoloflúvico.
Foram adotadas todas as práticas culturais rotineiras, como adubações, capinas e
irrigações, sem haver, no entanto, aplicações de inseticidas químicos para o controle das
pragas do algodoeiro.
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Figura 02 - Croqui do ensaio testes com inseticidas naturais.
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Consórcio - Milho, feijão caupi e gergelim
Milho
Algodão
T1 - Sem aplicação
T2 - Pimenta malagueta
T3 - Caulim
T4 - Azamax
T5 - Rotenat
T6 - Pironat
Parcelas algodão - 5 Fileiras x 10 m
Parcelas consórcio - 5 m x 60 m
Espaçamento Algodão - 1 m entre fileiras, 30 cm entre covas com 2 plantas.
Espaçamento do consócio - 50 cm entre fileiras de 60 metros
Distribuição do consórcio - Gergelim, feijão, milho, milho, milho, feijão, gergelim

3.1.2 Aplicação dos tratamentos

Os tratamentos e dosagens dos produtos utilizados, bem como suas
especificações, são apresentados na tabela 01.
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Tabela 01 - Especificação dos tratamentos, com os nomes técnicos, nomes comerciais,
grupos químicos e dosagens dos produtos utilizados.
Princípio Ativo

Nome comercial

Grupo Químico

Dosagem

Pimenta malagueta

Alcalóide

200 mL/20 L

Caulim

Silicato de alumínio hidratado

60 g/L

azadiractina

Azamax®

Limonóide

5 mL/L

rotenona

Rotenat®

Rotenóide

7,5 mL/L

extrato pirolenhoso

Pironat®

Ácido acético

5 mL/L

capsaicina
caulinita

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os inseticidas vegetais foram aplicados semanalmente, em cobertura total com um
pulverizador costal manual com capacidade para 20 litros, utilizando bico tipo cônico de
porcelana.
Para o preparo dos extratos de Capsicum spp., frutos maduros e recém colhidos
foram adicionados à água filtrada na proporção de 100 gramas para 1 litro de água. Em
seguida, foram triturados no liquidificador e posteriormente filtrados em coador de tecido. A
solução resultante desse processo foi preparada no momento da pulverização, na dosagem
citada.

3.1.3 Amostragem das pragas e seus inimigos naturais

As pragas e seus inimigos naturais foram amostrados aleatoriamente 10 plantas
por parcela, nas três linhas centrais, caminhando em zigue-zague e com anotação em ficha
correspondente. As amostragens foram realizadas em intervalos semanais, iniciando após a
emergência das plantas do algodoeiro e finalizando antes da colheita.
Os pulgões (Myzus persicae Sulzer e Aphis gossypii Glover), tripes (Frakliniella
schultzei Trybom) e o ácaro branco (Polyphagotarsonemus latus Banks) foram amostrados
nos ponteiros das plantas (Figura 03). Para os pulgões foi considerada uma colônia com cinco
indivíduos, enquanto para tripes e ácaros presença de qualquer indivíduo. A amostragem dos
pulgões foi feita até o final do ciclo do algodoeiro, os tripes até os 45 dias da emergência e a
dos ácaros a partir dos 60 dias da emergência do algodoeiro até o final do ciclo do algodoeiro.
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Figura 03 - Local onde foi feita a amostragem de pulgões, tripes e ácaro branco.

Para a mosca branca (Bemisia tabaci biótipo B Genn.) observou-se a folha do 5º
nó, contando-se de cima para baixo, ou seja, do ápice da planta para a sua base, conforme
figura 04. Consideraremos os adultos e ninfas presentes nas folhas.

Figura 04 - Local onde foi feita a amostragem da mosca branca.
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A avaliação do bicudo do algodoeiro (A. grandis) iniciou-se aos 40 dias após a
emergência do algodoeiro e finalizou-se com o ciclo da cultura, foram avaliados os botões
florais com a presença de sinais de alimentação ou oviposição.
As lagartas rosadas (Pectinophora gossypiella Saund) foram amostradas dos 100
aos 140 dias de emergência das plantas.
O ácaro vermelho (Tetranychus ludeni Zacher), foi avaliado observando-se as
folhas da parte mediana da planta (Figura 05). Para isso, foram avaliados com o auxílio de
lupas de bolsos de 10x de aumento.

Figura 05 - Local onde foi feita a amostragem dos ácaros e a lupa para contagem.

3.1.4 Avaliação da precocidade e produtividade

Para avaliar a precocidade do algodoeiro foram feitas cinco leituras do número de
capulhos abertos e as avaliações iniciaram aos 100 DAE, sendo que em cada parcela foram
escolhidas aleatoriamente cinco plantas e contados os capulhos abertos nas plantas marcadas,
repetindo-se as leituras a cada sete dias.
Para avaliação da produtividade foram colhidas as três fileiras centrais de cada
parcela. Os resultados foram submetidos à análise de variância, as médias foram comparadas
pelo teste Scott-Knott à 5% de probabilidade.
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3.1.5 Análise Estatística

Os dados obtidos nas amostragens de insetos foram submetidos à análise de
variância e as médias comparadas pelo teste t (LSD) a 5% de probabilidade. Para efeito de
significância, os dados foram transformados em √x + 1,0.

3.2 Abordagem qualitativa

A abordagem qualitativa oferece diferentes possibilidades de realizar uma
pesquisa e assume vários significados no campo das ciências sociais (GIL, 2010),
compreendendo técnicas que objetivam descrever e decodificar os componentes de um
determinado fenômeno pesquisado. Segundo este mesmo autor, a pesquisa social é definida
como um processo que se utiliza de metodologia científica para obtenção de conhecimentos
no campo da realidade social. O conhecimento mais aprofundado dos fenômenos sociais que
um determinado grupo vive, pode gerar condições de proporcionar medidas para o alcance do
desenvolvimento desejável (DEMO, 2004).

3.2.1 Local de estudo

Os estudos foram realizados no assentamento Frei Damião e nas comunidades
Lajinha e Santa Filomena que somam 15 famílias participantes do projeto algodão em
consórcios agroecológicos, localizadas nas cidades de Santa Cruz e Ouricuri, respectivamente,
território do Sertão do Araripe (PE), durante o período de março a setembro de 2012. O
referido território abrange 10 municípios: Araripina, Granito, Ipubi, Ouricuri, Trindade,
Bodocó, Exu, Moreilândia, Santa Cruz e Santa Filomena, numa área de 12.020,30 km²
(Figura 6). A população total do território é de 307.658 habitantes, dos quais 142.520 vivem
na área rural, o que corresponde a 46,32% do total. Possui 25.908 agricultores familiares, 423
famílias assentadas. Seu IDH médio é 0,62 (MDA, 2011). As famílias cultivam diversas
culturas, dentre as quais podemos destacar o algodão, mamona, feijão e milho.
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Figura 06 - Localização territorial dos municípios que compõe o território do Araripe – PE

Fonte: Portal Araripe1 (2011)

Para identificação dos produtos utilizados para o controle de pragas, foi feita uma
observação direta e entrevistas com os agricultores e técnicos para a identificação destes
produtos as perguntas constam no apêndice A.

3.2.2 Estudo de caso

Para levantamento dos dados socioeconômicos e as formas de organização
coletiva da produção do algodão, foi feito um estudo de caso. Segundo Yin (2005), estudo de
caso é uma investigação empírica que estuda um fenômeno contemporâneo dentro de seu
contexto de vida real. Ainda segundo o mesmo autor, as evidências para um estudo de caso
podem vir de fontes diferentes, neste caso utilizou-se de observação direta, análise de
documentos e entrevistas semi-estruturadas com agricultores, agentes envolvidos na
assistência técnica e atividades administrativas na comunidade e assentamento, as perguntas
contam no apêndice B.
Em um cenário onde existe a necessidade de uma interpretação dos relatos e
compreensão das opiniões dos entrevistados, caso do semiárido, as perguntas abertas da

1

Disponível em:< www.portalararipe.com.br>. Acesso em: 05abr. 2011.
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entrevista semi-estruturada permitem ao entrevistador inserir-se no ambiente e melhor
compreender a situação dos agricultores. Godoy (1998, p.34) salienta:
A entrevista semi-estruturada tem como objetivo principal compreender os
significados que os entrevistados atribuem às questões e situações relativas ao tema
de interesse [...] As entrevistas semi-estrutradas são adequadas quando o
pesquisador deseja apreender a compreensão do mundo do entrevistado e as
elaborações que ele usa para fundamentar suas opiniões e crenças. São pertinentes
quando o assunto a ser pesquisado é complexo, pouco explorado ou confidencial e
delicado.

Entende-se assim, que a metodologia aplicada na abordagem qualitativa adequa-se
ao ambiente encontrado no semiárido e ao modo de vida e convivência dos sertanejos, sendo
capaz de extrair informações que dão suporte à pesquisa. Principalmente no resgate da
memória acerca da importância do algodão para o homem do semiárido.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo destina-se à apresentação dos resultados e a discussão em torno
deles. Os resultados dos testes com os inseticidas naturais e o efeito sobre os insetos-praga
encontrados no experimento: pulgão verde A. gossypii, mosca branca B. tabaci biótipo B,
vaquinha D. speciosa, bicudo do algodoeiro, ácaros fitófagos, assim como, a ocorrência de
predadores e parasitóides associados ao pulgão e à mosca branca. Os resultados em torno da
produtividade e precocidade do algodoeiro também são discutidos. Gráficos e tabelas são
apresentadas para melhor compreensão dos resultados. Apresentará também, um estudo de
caso com 15 agricultores do território do Araripe pernambucano que participam do projeto
algodão em consórcios agroecológicos, sendo os dados coletados ano agrícola de 2011.

4.1 Efeito de Produtos Naturais no Controle do pulgão verde Aphis gossypii Glover

Aos vinte e seis dias após a emergência das plantas (DAE) observou-se uma maior
infestação do pulgão nas parcelas tratadas com o caulim, embora não tenha havido diferenças
estatísticas entre a testemunha e os demais tratamentos testados (Tabela 02).
Já aos trinta e três DAE houve maior infestação nas parcelas tratadas com
azadiractina e a rotenona, não diferindo estatisticamente da testemunha. Segundo a literatura,
a rotenona, principal substância presente no Rotenat® e que provoca mortalidade em insetos,
é pouco solúvel em água, o que poderia explicar a baixa mortalidade no presente trabalho
nessa fase fenológica da cultura. Entretanto, nas parcelas tratadas com o extrato pirolenhoso
houve menor infestação do pulgão. Esse produto contém 10% de concentrado de moléculas
formadas na pirólise da madeira, entre as quais destacam-se o ácido acético, guaiacol,
metilguaiacol, metilsiringol, fenol, cresol e outras (NATURAL RURAL, 2004). Sendo assim,
acredita-se que o extrato pirolenhoso do Pironat® funcionou como um ativador fisiológico da
planta tornando-a mais resistente ao ataque do pulgão ao longo do desenvolvimento
fenológico do algodoeiro. Assim sendo, o pulgão encontrou alguma dificuldade em se
alimentar das plantas do algodoeiro por estas estarem mais resistentes, produzindo algum
alomônio que causou repelência ao pulgão durante o processo de escolha para alimentação.
Aos sessenta e um DAE encontrou-se comportamento semelhante aos trinta e três
DAE, no entanto, aos sessenta e oito DAE, não houve infestação das parcelas tratadas com
caulim, rotenona e o extrato pirolenhoso. O filme formado pelo caulim, além de ser barreira
física que dificulta a aceitação da planta por insetos herbívoros, deixa a planta esbranquiçada
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podendo torná-la repelente ou mesmo irreconhecível pelo inseto (SHOWLER, 2002). Isto é
devido à propriedade refletiva da partícula, pois o caulim diluído em água possui 85% de
brilho (GLENN; PUTERKA, 2005). Neste mesmo período, a ocorrência de inimigos naturais
dessa praga como Cycloneda sanguínea, Scymnus spp., Hippodamia convergens, Chrysoperla
spp., Araneae, Syrphidae e Lysiphlebus testaceipes em níveis altíssimos (Gráfico 02),
certamente estes predadores e parasitóides contribuíram para diminuir o nível de infestação.
Aos oitenta e dois DAE o comportamento foi diferente, com menor infestação
somente no caulim, que pode provocar um efeito cumulativo ao longo das aplicações. O filme
de partículas fixado sobre a planta, assim como sobre os insetos presentes na mesma, pode
reduzir a alimentação e oviposição na planta hospedeira, com a cobertura do filme os insetos
reduzem seus movimentos e sua capacidade de fixação (GLENN; PUTERKA, 2005). Ainda
segundo estes autores, o caulim pode causar alteração no gosto e no cheiro das plantas
hospedeiras. Para Cottrel et al. (2002), os pulgões não são capazes de fixarem sobre as folhas
cobertas com caulim, devido aos seus tarsos tornarem cobertos com as partículas. Nos demais
períodos de avaliação não houve diferenças estatísticas entre a testemunha e os tratamentos
avaliados.
O caulim é retirado com facilidade quando ocorre uma chuva ou irrigação por
aspersão, este fato pode ser limitante para a sua eficiência, principalmente em condições de
sequeiro onde o produto pode ser retirado por uma chuva logo após a sua aplicação, havendo
aqui a necessidade da repetição da operação, onerando os custos da produção. Em condições
irrigadas, caso deste estudo, a aplicação era realizada logo após a irrigação, deixando o
algodoeiro protegido por um período de sete dias, quando se repetia a irrigação.
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Tabela 02 - Porcentagem de infestação do pulgão verde Aphis gossypii Glover em algodoeiro consorciado tratado com diferentes inseticidas
vegetais e o caulim dos 19 aos 103 dias após a emergência das plantas. Barbalha-CE, 2012.
Dias Após a Emergência das plantas (DAE)

Tratamentos

19

26

33

40

47

54

61

68

75

82

89

96

103

testemunha

47,31 ns 44,5 ab

27,7 a

17,9 ns

6,3 ns

9,9 ns

6,3 ab

6,3 a

33,6 ns

14,6 c

3,4 ns

34,2 ns

28,6 ns

pimenta

24,0 ns

39,5 ab

21,6 ab

20,8 ns

9,9 ns

14,1 ns

6,6 ab

1,3 bc

22,3 ns

39,8 a

8,1 ns

9,8 ns

21,8 ns

caulim

47,1 ns

53,0 a

18,0 ab

22,9 ns

2,3 ns

24,8 ns

8,2 ab

0,0 c

16,5 ns

23,2 bc

3,4 ns

31,7 ns

28,9 ns

azadiractina

52,9 ns

39,7 ab

39,5 a

28,9 ns

6,3 ns

8,2 ns

22,3 a

4,9 ab

25,4 ns

31,7 ab

8,2 ns

31,7 ns

31,8 ns

rotenona

39,2 ns

39,5 ab

26,2 a

29,9 ns

9,7 ns

26,3 ns

6,6 ab

0,0 c

29,5 ns

31,8 ab

4,9 ns

20,8 ns

29,7 ns

extrato

31,1 ns

32,4 ab

1,3 b

17,2 ns

13,2 ns

13,2 ns

3,4 b

0,0 c

26,5 ns

42,3 a

7,6 ns

28,6 ns

28,5 ns

22,34

16,99

43,66

40,01

42,54

43,04

55,65

55,69

27,00

15,96

40,10

42,62

21,51

pirolenhoso
C.V.
1

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem estatisticamente entre si pelo teste t (LSD) a 5% de probabilidade.

Os dados foram transformados em √x + 1,0.
ns: não significativo.
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4.2 Efeito de Produtos Naturais no Controle da mosca branca Bemisia tabaci biótipo B

Aos trinta e três DAE as parcelas tratadas com o extrato pirolenhoso foram menos
infestadas, não diferindo da testemunha (Tabela 03). Aos 35 DAE, Azevedo et al. (2005),
verificaram uma eficiência de 25% no controle de adultos dessa praga em meloeiro quando
utilizou-se esse produto. A menor infestação da testemunha pode estar relacionada com a
presença de inimigos naturais nessas parcelas, como o bicho lixeiro que preda as ninfas da
mosca branca. Neste período o nível de presença de Chrysoperla spp. foi superior ao da praga
(Gráfico 04).
Aos sessenta e um DAE não houve infestação das parcelas tratadas com o caulim.
Provavelmente esse produto tenha provocado efeito semelhante ao pulgão causando
repelência aos adultos da mosca branca. Pissinati et al. (2009), estudando a eficiência do
caulim sobre ninfas de 4º ínstar de mosca branca em couve, concluiu que o caulim associado à
azadiractina e detergente neutro obteve uma eficiência de 82,86%, enquanto a azadiractina
associado ao detergente a eficiência foi de 97,39%. Neste mesmo período, a azadiractina, a
rotenona, a pimenta malagueta e o extrato pirolenhoso, apresentaram menor infestação
quando comparados à testemunha, diferindo estatisticamente da mesma.
Azevedo et al. (2005), pesquisando a eficiência de produtos naturais para o
controle de B. tabaci biótipo B (Hemiptera: Aleyrodidae) em meloeiro, observou que em casa
de vegetação o óleo de nim (66,49%) e o extrato pirolenhoso (67,35%) foram os mais
eficientes no controle de ninfas da praga. Segundo estes autores, em condições de campo o
óleo de nim foi o mais eficiente no controle de ninfas e adultos, o extrato de timbó (Rotenat®)
obteve o melhor controle de adultos no início do cultivo do meloeiro e de ninfas no final do
ciclo, enquanto o extrato pirolenhoso aumentou a eficiência de controle de ninfas ao longo do
desenvolvimento da planta.
Aos oitenta e dois DAE novamente o tratamento com caulim foi novamente o
mais eficiente diferindo da testemunha. O extrato pirolenhoso foi o tratamento com maior
infestação.
Aos cento e três DAE não houve infestação nas parcelas tratadas com o extrato de
pimenta malagueta e o tratamento com caulim destaca-se positivamente com uma baixa
infestação. Pimentas do gênero Capsicum possuem características inseticidas, principalmente
no combate a pragas de feijão armazenados. Matias et al. (2012), constataram mortalidade
acima de 80% dos adultos do caruncho Callosobruchus maculatus, ao utilizarem extrato
bruto da pimenta Capsicum spp., em condições controladas no laboratório. Não são
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conhecidos os efeitos inseticidas do gênero Capsicum sobre ninfas ou adultos da mosca
branca B. tabaci biótipo B em algodoeiro.
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Tabela 03 - Porcentagem de infestação da mosca branca Bemisia tabaci biótipo B (Gennadius) em algodoeiro consorciado tratado com diferentes
inseticidas vegetais e o caulim dos 19 aos 103 dias após a emergência das plantas. Barbalha-CE, 2012.
Tratamentos

Períodos de avaliações – DAE
19

26

33

40

47

54

61

68

75

82

89

96

103

testemunha

3,41 ns

6,3 ns

4,9 b

13,9 ns

6,3 ns

8,2 ns

36,9 a

1,3 ns

2,3 ns

14,1 ab

3,4 ns

1,3 ns

17,2 a

pimenta

6,3 ns

2,3 ns

29,6 a

6,3 ns

12,2 ns

3,4 ns

10,3 b

6,6 ns

8,2 ns

17,6 ab

1,3 ns

8,2 ns

0,0 c

caulim

1,3 ns

3,4 ns

8,2 ab

17,2 ns

1,3 ns

1,3 ns

0,0 c

2,3 ns

11,2 ns

4,9 b

0,0 ns

6,3 ns

1,3 bc

azadiractina

8,2 ns

3,4 ns

13,9 ab

10,3 ns

3,4 ns

8,2 ns

8,1 ab

0,0 ns

6,3 ns

14,1 ab

0,0 ns

1,3 ns

8,2 abc

rotenona

1,3 ns

4,9 ns

12,1 ab

9,7 ns

6,3 ns

2,3 ns

1,3 ab

2,3 ns

6,3 ns

17,2 ab

0,0 ns

6,3 ns

8,2 abc

extrato

2,3 ns

6,3 ns

6,3 b

19,5 ns

6,3 ns

6,6 ns

2,3 ab

0,0 ns

1,3 ns

21,6 a

1,3 ns

8,2 ns

11,2 ab

76,29

59,35

47,25

41,16

54,01

63,04

48,97

88,80

51,02

36,97

58,43

70,27

52,59

pirolenhoso
C.V.
1

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem estatisticamente entre si pelo teste t (LSD) a 5% de probabilidade.

Os dados foram transformados em √x + 1,0.
ns: não significativo
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4.3 Efeito dos Produtos Naturais no Controle da Vaquinha Diabrotica speciosa (Germar)

A vaquinha D. speciosa é um inseto polífago e destaca-se pela importância
econômica em diversas culturas, dentre elas, milho e feijão, que são culturas que compõem os
consórcios agroecológicos por sua importância na alimentação do homem do semiárido. Essa
vaquinha não consta entre aqueles insetos que causam injúrias importantes na cultura do
algodoeiro, no entanto, o seu controle é importante para as demais culturas do consórcio.
Aos quarenta DAE as parcelas tratadas com caulim foram as que sofreram menor
ataque (Tabela 04), diferindo da testemunha e dos demais tratamentos. Provavelmente ocorreu
aqui, efeito semelhante aos casos do pulgão e da mosca branca já citados anteriormente.
Aos 61 DAE, a menor infestação ocorreu nas testemunhas, enquanto a maior
ocorreu nas parcelas tratadas com extrato pirolenhoso, diferindo da testemunha. Este resultado
difere de outros trabalhos onde o extrato pirolenhoso atuou como repelente para alguns
insetos praga (AZEVEDO et al., 2005; MOREIRA et al., 2008), muito embora este efeito não
tenha se repetido nas demais amostragens.
Migliorini et al. (2009), avaliando a atividade inseticida de extratos de inseticidas
vegetais no controle de adultos dessa praga em laboratório, constatou que o extrato de timbó
(Ateleia glazioveana Baill), que tem como princípio ativo a rotenona, apresentou eficiência de
80,4%. Estes resultados não se repetiram neste trabalho, certamente sofreram influência do
ambiente e das dosagens diferentes do produto aplicado. Talvez a dosagem utilizada não
promoveu efeito inseticida sobre a praga.
Estes resultados indicam que os produtos aplicados não implicaram em um
controle efetivo do inseto no algodoeiro consorciado quando comparados com a testemunha
sem tratamento.
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Tabela 04 - Porcentagem de infestação da vaquinha Diabrotica speciosa em algodoeiro consorciado tratado com diferentes inseticidas vegetais e o
caulim dos 19 aos 103 dias após a emergência das plantas. Barbalha-CE, 2012.
Tratamentos

Períodos de avaliações – DAE
19

26

33

40

47

54

61

68

75

82

89

96

103

testemunha

3,4 ns

1,3 ns

12,2 ns

29,5 a

6,6 ns

19,0 ns

1,3 b

0,0 ns

0,0 ns

0,0 ns

0,0 ns

0,0 ns

1,3 ns

pimenta

6,3 ns

3,4 ns

21,6 ns

17,2 ab

6,3 ns

2,3 ns

3,4 ab

0,0 ns

0,0 ns

4,9 ns

1,3 ns

1,3 ns

0,0 ns

caulim

3,4 ns

1,3 ns

9,8 ns

6,3 b

3,4 ns

3,4 ns

3,4 ab

1,3 ns

0,0 ns

3,4 ns

0,0 ns

0,0 ns

0,0 ns

azadiractina

6,3 ns

0,0 ns

6,6 ns

24,0 ab

8,2 ns

10,3 ns

2,3 ab

0,0 ns

0,0 ns

3,4 ns

0,0 ns

0,0 ns

0,0 ns

rotenona

1,3 ns

1,3 ns

26,8 ns

21,8 ab

6,6 ns

8,2 ns

3,4 ab

4,9 ns

0,0 ns

0,0 ns

0,0 ns

1,3 ns

0,0 ns

extrato

6,3 ns

1,3 ns

18,7 ns

21,8 ab

8,2 ns

6,3 ns

12,5 a

1,3 ns

0,0 ns

2,3 ns

0,0 ns

0,0 ns

0,0 ns

55,93

59,89

46,04

29,06

51,91

61,64

67,60

68,53

0,0

90,49

43,13

57,89

43,13

pirolenhoso
C.V.
1

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem estatisticamente entre si pelo teste t (LSD) a 5% de probabilidade.

Os dados foram transformados em √x + 1,0.
ns: não significativo.
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4.4 Efeito de Produtos Naturais no Controle do Bicudo do Algodoeiro Anthonomus
grandis Boheman

Aos quarenta e três dias após a emergência (DAE) das plantas do algodoeiro
observou-se que as parcelas tratadas com caulim não foram infestadas pelo bicudo, quando
comparada com a testemunha e os inseticidas vegetais pimenta, rotenona e o extrato
pirolenhoso, que apesar de não diferirem estatisticamente entre si, o caulim demonstrou forte
tendência na redução da infestação do bicudo, indicando que ocorreu um atraso no início da
infestação dessa praga no algodoeiro (Tabela 05). O caulim só diferiu estatisticamente da
azadiractina, provavelmente por esse inseticida ter uma atuação maior por ação sistêmica,
quando comparado com os demais, que atuam como repelentes e/ou ingestão e contato, haja
vista que o bicudo é um inseto mastigador tanto na forma adulta como na larval.
Considerando que o algodoeiro concentra a maior parte da sua produção de fibra
na parte inferior da planta, pois, segundo Soares et al. (1999), 80% da produção do algodoeiro
encontra-se distribuída no terço inferior e médio das plantas, na primeira e segunda posição,
desta forma, a infestação inicial pode ser determinante para a produção final da fibra. Silva et
al (2009) concluiu que o caulim aplicado na dosagem de 60 g/L, mesma dosagem utilizada
neste trabalho, protege os botões florais do algodoeiro contra o ataque do bicudo,
principalmente quando pulverizado de maneira sistemática semanalmente, a partir da
emergência das plantas. Estes mesmos autores constataram que o caulim protege o algodoeiro
do bicudo de forma semelhante ao inseticida endosulfan®.
Aos cinquenta e sete DAE ocorreu diferença significativa novamente apresentando
comportamento semelhante ao que foi observado aos quarenta e três DAE, com a exceção que
houve uma maior infestação do bicudo nas parcelas tratadas com a rotenona. Talvez a dosagem
empregada não tenha sido suficiente para controlar essa praga nas condições em que a pesquisa
foi conduzida e por ser um inseticida vegetal e de ação por ingestão e contato e instável
quimicamente, possa haver uma redução significativa do princípio ativo sobre as folhas do
algodoeiro, não causando assim, um efeito inseticida esperado sobre a praga em questão.
Aos noventa e cinco DAE, percebeu-se que além do caulim, a azadiractina e a
rotenona promoveram maior proteção às plantas do algodoeiro, quando comparado com a
testemunha e o extrato pirolenhoso. Provavelmente ao longo do desenvolvimento fenológico
das plantas, houve um efeito cumulativo dos ingredientes ativos desses inseticidas vegetais
que aumentaram a sua eficiência inseticida sobre o bicudo, fato esse não observado nos
períodos anteriores.
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Com exceção dos cinquenta DAE, a porcentagem média de infestação do bicudo
no tratamento com caulim foi sempre inferior à testemunha. Não houve diferenças
significativas para os demais tratamentos quando comparados à testemunha. O nível de
presença do bicudo do algodoeiro ao longo das 10 amostragens (Gráfico 03), evidenciou que
todos os tratamentos tiverem um nível de presença do bicudo menor no final do ciclo do
algodoeiro, com destaque para o caulim e a rotenona presente no produto Rotenat®. As
informações do gráfico corroboram com as apresentadas na tabela 04, demonstrando o efeito
cumulativo dos inseticidas vegetais nas plantas do algodoeiro.

Gráfico 03 - Nível de infestação do bicudo do algodoeiro dos 40 aos 103 DAE das plantas do
algodoeiro. Barbalha-CE, 2012.
Os valores apresentados no nível de infestação (%) representam valores totais.
45
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Fonte: Elaborado pelo autor

Levando-se em consideração a média geral das dez avaliações realizadas na
presente pesquisa, percebe-se realmente a eficiência do caulim sobre a infestação do bicudo
do algodoeiro, não somente nas primeiras fases do desenvolvimento da planta, como também,
nas fases seguintes, o que foi comprovado com essa média geral. Portanto, esse produto
natural tem potencial de uso no manejo agroecológico da praga com ação insetistática, ou
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seja, na repelência dos adultos durante o processo de escolha da planta hospedeira para
alimentação e/ou oviposição.
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Tabela 05 - Porcentagem de infestação do bicudo Anthonomus grandis Boheman em algodoeiro consorciado tratado com diferentes
inseticidas vegetais e o caulim dos 43 aos 102 dias após a emergência das plantas Barbalha-CE, 2012.

Tratamentos

Dias Após a Emergência das plantas (DAE)
43

50

57

60

67

74

81

88

95

102

Média geral

testemunha

3,4¹ ab

0,0 ns

1,3 ab

16,0 ns

6,3 ns

18,0 ns

15,7 ns

41,1 ns

23,7 a

17,9 ns

14,3 a

pimenta

1,3 ab

1,3 ns

1,3 ab

4,9 ns

14,2 ns

12,2 ns

6,6 ns

30,9 ns

12,1 ab

9,9 ns

6,1 ab

caulim

0,0 b

1,3 ns

0,0 b

4,5 ns

3,4 ns

3,4 ns

4,9 ns

14,6 ns

2,3 b

10,3 ns

4,4 b

azadiractina

4,9 a

0,0 ns

3,4 ab

1,3 ns

2,3 ns

6,3 ns

10,0 ns

29,7 ns

4,9 b

15,7 ns

7,8 ab

rotenona

1,3 ab

11,3 ns

9,9 a

12,9 ns

11,5 ns

12,1 ns

14,5 ns

25,1 ns

3,4 b

19,5 ns

12,1 ab

extrato

1,3 ab

3,4 ns

4,9 ab

18,8 ns

4,9 ns

10,0 ns

9,9 ns

27,6 ns

10,3 ab

11,5 ns

10,2 ab

56,13

61,68

72,26

69,18

65,30

52,04

61,34

37,62

58,18

42,60

71,14

pirolenhoso
C.V.
1

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem estatisticamente entre si pelo teste t (LSD) a 5% de probabilidade.

Os dados foram transformados em √x + 1,0.
ns: não significativo.
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4.5 Efeito dos Produtos Naturais no Controle de ácaros fitófagos

Diversas espécies de ácaros podem causar danos significativos à cultura do
algodão, entre estas, foram encontradas duas espécies de ácaros fitófagos no algodoeiro
consorciado, Polyphagotarsonemus latus (BANKS, 1904) e Tetranychus ludeni Zacher, ácaro
branco e ácaro vermelho, respectivamente. Somente aos 61 DAE, constatou-se a presença de
ácaros nas plantas do algodoeiro, com diferença significativa apenas aos 96 DAE, sendo o
extrato pirolenhoso, o que foi menos infestado por esses aracnídeos, seguido da pimenta
(Tabela 06).
São poucos os estudos com informações científicas que possam auxiliar na
utilização destes produtos como agentes protetores de plantas e principalmente com ação
acaricida. Silva et al. 2009, não encontrou resultados significativos quando testou o extrato
pirolenhoso no controle de T. urticae KOCH em videira na região de Jales, SP. Alves et al.
(2007), ao testar a ação de diferentes preparações de extrato pirolenhoso sobre Brevipalpus
phoenicis (GEIJSKES), ácaro vetor da leprose dos citros, concluiu que os extratos não
apresentaram repelência significativa. Estes produtos são obtidos da pirólise da madeira,
podendo repelir insetos em alguns casos e em outros induzirem resistência às pragas.
Possivelmente as condições semiáridas do Cariri cearense podem ter contribuído para uma
melhor eficiência desse extrato na presente pesquisa, ao contrário do que foi observado por
outros autores em outras regiões do país.

Tabela 06 - Porcentagem de infestação de ácaros fitófagos em algodoeiro consorciado tratado
com diferentes inseticidas vegetais e o caulim dos 61 aos 103 dias após a emergência das
plantas Barbalha-CE, 2012.
Tratamentos

(continua)
Períodos de avaliações – DAE

61

68

75

82

89

96

103

testemunha

1,31 ns

1,3 ns

14,2 ns

59,1 ns

67,9 ns

89,3 a

58,1 ns

pimenta

1,3 ns

0,0 ns

30,0 ns

47,8 ns

57,6 ns

52,9 cd

68,8 ns

caulim

1,3 ns

2,3 ns

18,9 ns

63,4 ns

71,6 ns

76,4 abc

55,5 ns

azadiractina

3,4 ns

1,3 ns

19,5 ns

63,0 ns

75,4 ns

78,9 ab

43,7 ns

rotenona

2,3 ns

3,4 ns

11,5 ns

50,0 ns

78,4 ns

66,3 bcd

57,6 ns

extrato

0,0 ns

0,0 ns

14,6 ns

73,4 ns

64,4 ns

46,1 d

57,9 ns

pirolenhoso
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Tabela 06 - Porcentagem de infestação de ácaros fitófagos em algodoeiro consorciado tratado
com diferentes inseticidas vegetais e o caulim dos 61 aos 103 dias após a emergência das
plantas Barbalha-CE, 2012.
(conclusão)
Períodos de avaliações – DAE

Tratamentos
C.V.
1

61

68

75

82

89

96

103

72,38

69,10

35,88

16,38

12,23

10,16

22,69

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem estatisticamente entre si pelo teste t (LSD) a 5% de

probabilidade.
Os dados foram transformados em √x + 1,0.
ns: não significativo.

4.6 Avaliação da Produtividade e Precocidade do Algodoeiro frente a utilização dos
produtos naturais para o controle das pragas

Os produtos naturais aplicados no algodoeiro podem trazer efeitos positivos ou
negativos, relacionados à produtividade e precocidade do algodão, principalmente aqueles que
modificam uma condição natural da planta. O caulim é uma argila do grupo dos alumíniosilicato, de coloração branca, com granulometria fina, que se dispersa facilmente em água,
não expansiva e quimicamente inerte a uma ampla faixa de pH, quando aplicado em
suspensão forma sobre a planta um filme uniforme, modificando a cor da folha (GLENN;
PUTERKA, 2005).
Segundo estes mesmos autores, o filme formado pelo caulim é poroso e não
interfere na troca gasosa da folha. O extrato pirolenhoso vem sendo estudado como fertilizante
orgânico em diversas culturas apresentando resultados promissores, principalmente em arroz
(Oriza sativa L.), em sorgo (Sorghum bicolor L.) e em batata-doce (Ipomea batatas L.)
(MASCARENHAS et al., 2004). Ainda segundo estes autores, produtores estão utilizando o
extrato pirolenhoso como insumo agrícola natural na produção de frutas e hortaliças, no
entanto, são poucas as informações de pesquisa, como dosagens, época e modo de aplicação,
visando a utilização deste produto na maioria das culturas agrícolas.
Encontram-se na tabela 7, as médias obtidas para rendimento de algodão em caroço
em Kg/ha, como também uma avaliação para a precocidade. Percebe-se que não houve
diferença significativa para as produtividades entre os tratamentos avaliados, demonstrando que
os mesmos não influenciaram na produtividade do algodoeiro.
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Verificando-se a precocidade, nota-se que não houve diferença significativa em
nenhum dos tratamentos, indicando que os produtos aplicados não influenciaram na
precocidade da cultivar BRS Aroeira. Portanto, nenhum dos tratamentos testados parece afetar
a fisiologia das plantas e os processos bioquímicos que podiam induzir a uma maior ou menor
precocidade na abertura dos capulhos ou produção da fibra do algodoeiro, podendo assim,
serem utilizados no controle das pragas dessa cultura de forma agroecológica sem trazer
nenhum problema na produtividade nem a precocidade dessa oleaginosa.

Tabela 07 - Produtividade (Kg/ha) e precocidade em algodoeiro consorciado tratado com
diferentes inseticidas vegetais e o caulim. Barbalha-CE, 2012.
Variáveis analisadas
Tratamentos Produtividade Contagem 1

Contagem 2

Contagem 3

Contagem 4

Kg/ha
testemunha

2.810¹ ns

5,1 ns

9,8 ns

14,2 ns

15,8 ns

pimenta

3.010 ns

4,9 ns

8,8 ns

15,1 ns

17,3 ns

caulim

3.275 ns

6,5 ns

10,6 ns

14,5 ns

16,2 ns

azadiractina

3.400 ns

5,4 ns

8,8 ns

14,7 ns

15,8 ns

rotenona

3.382 ns

4,5 ns

8,1 ns

14,2 ns

16,2 ns

extrato

3.365 ns

6,0 ns

10,2 ns

16,5 ns

17,6 ns

18,65

37,5

25,05

15,84

16,36

pirolenhoso
C.V.
1

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem estatisticamente entre si pelo teste Scott-Knott a 5%

de probabilidade.
ns: não significativo.

4.7 Ocorrência de predadores e parasitóides associados ao pulgão (Aphis gossyppii)
e a mosca branca (Bemisia tabaci biótipo B)

Os inimigos naturais encontrados durante a condução do experimento, entre eles,
C. sanguínea, Scymnus spp., H. convergens, Chrysoperla spp., Araneae, Syrphidae,
Lysiphlebus testaceipes, Bracon sp., agem predando, parasitando ou competindo com outros
organismos considerados insetos-praga, podendo diminuir a sua população mantendo a sua
densidade populacional abaixo dos níveis de dano econômico (BASTOS et al.,2006).
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Os inseticidas vegetais podem causar efeitos variados sobre os insetos-praga e
inimigos naturais, mas o fato de serem de origem botânica não significa de imediato serem
mais seguro ou menos tóxicos. Estes compostos vêm a partir de estimativas de toxicidade ou
seletividade (BREDA et al., 2011). É grande o número de espécies de artrópodes predadores e
parasitoides associados à cultura do algodão. Gravena e Cunha (1991) listam mais de
seiscentas espécies e a presença de inimigos naturais é muito importante para estabelecer um
equilíbrio ecológico, em sistemas agroecológicos e sua preservação e manutenção pode
indicar a seletividade de inseticidas vegetais aplicados nas culturas (SUJII et al.,2007).
Nas amostragens realizadas foram detectados muitos predadores e parasitoides,
apresentando uma predominância de Chrysoperla spp. que representaram 49,30% dos
indivíduos amostrados (Gráfico 4).Também foi observada uma grande presença de joaninhas
(Coleoptera: Coccinelidae) representando 26,91%, C. sanguínea foi a espécie mais frequente,
com 22,17%, sendo detectado ainda as espécies H. convergens (2,31%) e Scymnus
spp.(2,43%). A fauna de predadores do experimento apresentou ainda espécimes de Araneae e
Syrphidae com 21,36 e 0,92%, respectivamente. Os predadores estão associados
principalmente ao pulgão (A.gossyppii) e à mosca branca (B. tabaci biótipo B) na sua fase
jovem (ninfa). Na tabela 2 encontramos os resultados da infestação de pulgão, onde
observamos que na maioria das amostragens os tratamentos não apresentaram significância e
quando ocorreu, caso da terceira amostragem (43 DAE) para o extrato pirolenhoso, o padrão
não se repetiu, pois, na décima amostragem (82 DAE) o extrato pirolenhoso é o mais atacado,
enquanto a testemunha apresentou o nível mais baixo de ataque. Este comportamento
evidencia que a forte presença de inimigos naturais manteve a população de pulgões sob
controle. Situação semelhante ocorreu com a mosca branca (tabela 5), no entanto, não existem
evidências que os tratamentos influenciaram no controle da praga. Na terceira amostragem
(33 DAE) o tratamento com extrato pirolenhoso e a testemunha apresentam o menor índice de
ataque, padrão não repetido nas demais amostragens. Foram encontradas ainda espécies de
parasitóides associados ao pulgão, L. testaceipes, e ao bicudo, Bracon sp.
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Gráfico 04 - Porcentagem de infestação de inimigos naturais em algodoeiro consorciado
tratado com diferentes inseticidas vegetais e o caulim dos 19 aos 103 DAE. Barbalha-CE,
2012.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

A predominância de Chrysoperla spp., C. sanguínea e Araneae, assim como a sua
distribuição ao longo do ciclo do algodoeiro, é demonstrada no gráfico 05. A maior
porcentagem do bicho lixeiro é encontrada na sexta amostragem, onde o algodoeiro encontrase com 54 DAE e o índice de presença chega a 90%. Com exceção das amostragens nos 19,
26, 40, 96 e 103 DAE, a presença deste predador prevalece sobre os demais inimigos naturais.
Este comportamento pode ser explicado pela diversificação de culturas na composição do
consórcio, como a presença das culturas do gergelim (Sesamum indicum), feijão (Vigna
unguicunlata) e principalmente do milho (Zea mays), que garantiram uma abundância de
néctar (fonte de carboidratos) e pólen (fonte de proteína) que são constituintes da alimentação
dos crisopídeos na sua fase adulta (ANDRADE et al., 2012).
Segundo Cruz (2007), a disponibilidade de alimento (néctar e pólen) para o adulto
pode contribuir para a permanência e reprodução da espécie na área de interesse. Ao
analisarmos o gráfico 3 verificamos que os mais altos níveis de presença desse predador
ocorreram entre a 6ª e 9ª amostragens, que representam 54 e 75 DAE respectivamente,
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período que corresponde a fase que as culturas do consórcio apresentaram-se no seu “pico” de
floração. Nas primeiras amostragens a presença de Chrysopidae, C. sanguínea e Araneae foi
baixa, principalmente de Chrysopidae, o que pode ser explicado pela ausência inicial de
alimentos para os adultos se alimentarem.
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Gráfico 05 - Porcentagem de infestação de inimigos naturais associados à mosca branca B. tabaci biotipo B e ao pulgão verde A. gossypii em
algodoeiro consorciado. Barbalha-CE, 2012.
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4.8 Estudo de caso

Localizado na porção mais ocidental de Pernambuco e ocupando uma área de
12.020,3 km², limitando-se com os estados do Ceará e Piauí, o território do Sertão do Araripe
(PE) é formado por 10 municípios: Araripina, Bodocó, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia,
Ouricuri, Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade (Figura 07).

Figura 07 - Mapa do Território Sertão do Araripe-PE

Fonte: SIT/MDA (2009).

A população total do território no ano de 2010 era de 307.658 habitantes, com
uma população rural de 142.520 habitantes, 46% da população total (Gráfico 06), o município
de Santa Filomena tem 83% da sua população residente na área rural, enquanto a cidade de
Trindade apenas 14% da sua população na área rural (BRASIL, 2012).
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Gráfico 06 - População do Território Sertão do Araripe no ano de 2012.
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Fonte: Elaborado pelo autor

O IDH do território é de 0,620, inferior ao de Pernambuco que é de 0,692. O
índice varia de 0 (nenhum desenvolvimento) a 1 (desenvolvimento humano total) e é
calculado com base nos indicadores de renda, longevidade e educação. O maior índice do
território é do município de Araripina. O índice mede a qualidade de vida das pessoas e o grau
de desenvolvimento econômico (BRASIL, 2012).
O

IDS

(Índice

de

Desenvolvimento

Sustentável)

considera

a

multidimensionalidade do desenvolvimento e prevê a aferição de informações sobre as
dimensões da sustentabilidade: Político-Institucional, Econômico, Cultural, Social, Ambiental
e Demográfico (BRASIL, 2012). O IDS varia de 0 (zero) pior situação a 1 (um) melhor
situação, o valor do índice representa uma situação geral de todo o sistema do território,
próximo de 1 (um) tem-se um melhor desempenho de desenvolvimento e sustentabilidade
(Gráfico 07).
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Gráfico 07 - Índice de Desenvolvimento Sustentável do Território do Sertão do Araripe em
2012.
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Fonte: Elaborado pelo autor

Segundo dados do IBGE (2009) culturas de subsistência (feijão, milho e
mandioca) destacam-se em produção e volume de renda obtida. Existe uma diversidade
produtiva muito grande no território, as principais cadeias produtivas são apicultura,
mandiocultura, bovinocultura e caprinovinocultura, além de culturas como sorgo, café,
mamona, laranja e cebola (Tabela 08).

Tabela 08 - Principais culturas cultivadas no território do Sertão do Araripe-PE em 2009.
(continua)

Culturas

Área Colhida
(ha)

Quantidade
produzida
(t)

Rendimento
médio (kg/ha)

Valor da
produção (R$
1.000)

Algodão Herbáceo

209

125

3350

106

Banana

106

482

31000

109

36

900

100000

79

170

170

4000

154

Cana de açucar
Castanha de caju
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Tabela 08 - Principais culturas cultivadas no território do Sertão do Araripe-PE em 2009.
(conclusão)

Culturas

Cebola

Área Colhida
(ha)

Quantidade
produzida

Rendimento
médio (kg/ha)

(t)

Valor da
produção (R$
1.000)

60

520

26000

260

6

18

3000

6

30370

10619

2910

10584

Mamona

1471

751

5200

584

Mandioca

17300

190150

91000

22822

Milho

44100

32145

6500

12089

Sorgo

2085

1744

9248

452

Tomate

85

2200

110000

1481

Abacaxi (mil frutos)

13

130

40000

90

Arroz

15

15

2000

15

185

47

650

137

Laranja

55

180

12000

140

Maracujá

22

140

12000

140

Batata doce

8

64

8000

29

Urucum

6

4

667

8

Melancia

70

1400

40000

210

Melão

20

280

14000

56

Total

96392

242084

521525

49430

Coco da Baia (mil
frutos)
Feijão

Café (beneficiado em
grão)

Fonte: IBGE (2009).

Este estudo de caso relata a experiência de 15 famílias do território do Sertão do
Araripe (PE) localizadas nas cidades de Ouricuri, Santa Filomena e Santa Cruz, que aderiram
ao projeto “Algodão em Consórcios Agroecológicos”, no ano agrícola de 2011. As famílias
plantaram em seu total 10,1 hectares, destes, 5,4 hectares foi com algodão, o restante com
culturas alimentares, oleaginosas e forrageiras (Gráfico 08). As culturas plantadas foram
amendoim, milho, feijão, gergelim, feijão guandu, melancia, sorgo, jerimum e mamona. Notase que as famílias plantaram culturas que possam garantir a sua segurança alimentar como
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feijão e milho, fortes geradoras de renda como o algodão e a mamona, além das demais
culturas que foram comercializadas. O caroço do algodão, o milho e o sorgo, podem ser
utilizados como fonte de alimentação para os animais, assim como todo o resto da palhada das
culturas, fortalecendo a integração do sistema como um todo.
Foram produzidos no consórcio 2.576 kg de algodão (Gossypium hirsutum L.) em
rama (caroço + fibra), 339 kg de amendoim (Arachis hypogaea L.), 700 kg de milho (Zea
mays), 855 kg de feijão (Vigna unguiculata), 144 kg de gergelim (Sesamum indicum), 90 kg
de feijão guandu (Cajanus cajan), 115 kg de melancia (Citrullus vulgaris), 135 kg de sorgo
(Sorghum bicolor), 420 kg de jerimum (Cucurbita spp), 35 kg de milho verde (Zea mays), 20
kg de batata doce (Ipomoea batatas) e 2.670 kg de mamona (Ricinus communis L.)

Gráfico 08 - Produção das culturas plantadas no território do Sertão Araripe - PE em 2011.
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Fonte: Elaborado pelo autor

Os valores arrecadados com a venda dos produtos somam um total de R$
14.421,00, alguns produtos não foram comercializados em sua totalidade, as famílias usaram
para alimentação própria e de animais domésticos. O principal produto gerador de renda foi o
algodão (gráfico 09), somados os valores de pluma e caroço obtém-se o valor de R$ 7.261,00,
o que representa 51% de todo valor arrecadado. O algodão é descaroçado na própria
comunidade, o projeto disponibilizou uma mini usina para os agricultores, o algodão é
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comercializado como orgânico e colocado no mercado justo, agregando desta maneira, muito
mais valor.

Gráfico 09 - Valores arrecadados com a produção dos consórcios.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Gráfico 10 - Custos para produção de 1 ha de algodão consorciado.
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Fonte: VALE (2012). (Dados não publicados). Adaptado pelo autor.
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O custo médio para produção de 01 hectare de algodão em consórcio é R$
1.497,60 (VALE, 2012. Dados não publicados), 92% deste valor corresponde a mão de obra
com plantio, capinas (tração animal), pulverizações, colheita (Gráfico 10). Os gastos com o
beneficiamento incluem o material utilizado, como arame, sacos para os fardos de algodão em
pluma e a energia da mini usina. Nos insumos estão incluídos os sacos para colheita de todas
as culturas, gastos com biofertilizantes e inseticidas naturais. As sementes foram fornecidas
por agricultores de outros territórios onde o projeto já está consolidado.
Considerando este custo médio dos consórcios, os agricultores do território do
Araripe contabilizaram R$ 11.045,36 de custo total nos 10,1 hectares, deste valor total apenas
R$ 217,60 (beneficiamento + insumos) representam investimentos diretos dos agricultores, já
que a mão de obra foi da própria família. Os valores arrecadados pelas famílias correspondem
a R$ 14.421,00. Descontado o valor do investimento direto verificamos uma receita líquida de
R$ 14.203,40, isso representa um valor de R$ 946,00 por família. A total área plantada pelas
15 famílias foi de 10,1 hectares, significa que a área média para cada família foi de 0,67
hectares, portanto, cada família obteve um valor de R$ 1.411,00/hectare.
O valor bruto da produção na agricultura familiar é de R$ 677,00 por hectare/ano,
os agricultores do Sertão do Araripe – PE arrecadaram um valor que representa mais que o
dobro da produção nacional (MDA, 2009). Resultados semelhantes ao encontrado por Araujo
et al. (2012) e Albuquerque et al. (2011).

4.9 A assistência técnica e o processo de formação dos agricultores

A assistência técnica acontece, principalmente, através de ações contínuas e
sistemáticas. O processo de formação utiliza metodologias participativas para construção do
conhecimento, por meio de uma troca de saberes entre técnicos e agricultores, devendo ser
participativa e modular, a formação de técnicos de campo e agricultores é realizada pelas
instituições parceiras como Embrapa Algodão e ESPLAR (ALBUQUERQUE et al., 2011).
São observadas as principais demandas dos agricultores, para que possam ser melhor
compreendidas e assim inseri-las no âmbito das formações.
Os temas das formações devem ter sempre um enfoque integrador, incluindo em
seu conteúdo aspectos gerais da agroecologia e conteúdos técnicos, alternando práticas de
campo com reuniões, intercâmbios entre agricultores, vídeos, formações pontuais, reflexões
sobre a prática (SANTIAGO et al., 2012). Fazem parte dos temas das formações aspectos
relacionados à certificação orgânica, comercialização, descaroçamento do algodão (separação
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do caroço da pluma), qualidade da colheita, conservação da agrobiodiversidade, práticas de
conservação de solo e água, manejo cultural do algodoeiro e outra culturas que compõe os
consórcios.
Para Araujo et al. (2012), as equipes de formadores em cada território tinham a
seguinte composição no ano de 2011, com algumas de suas responsabilidades:


Assessor de formação da Embrapa Algodão ou ESPLAR: responsáveis por
realizarem as formações territoriais, abrangendo os aspectos técnicos da
produção dos consórcios, todo seu manejo cultural, fertilidade do solo,
manejo e conservação de solo e água, aspectos ambientais, certificação
orgânica, agroecologia, entre outros;



Técnico de campo do Projeto Algodão: acompanhar os agricultores, planejar
e executar formações, assessorar grupo do Sistema de Controle Interno (SCI),
acompanhamento técnico dos consórcios, organizar banco de dados,
preencher registro de visitas em cadernos dos agricultores;



Técnico da Assessoria Técnica Permanente (ATP): executar formações,
acompanhamento técnico dos consórcios, organização e sensibilização nas
comunidades, preencher registro de visitas em cadernos dos agricultores;



Agricultor Multiplicador: identificar momentos específicos das formações
práticas, acompanhar demais agricultores com os seus roçados, articular
formações e reuniões nas comunidades, preencher registro de visitas em
cadernos dos agricultores;



Assistente de campo do PDHC: articular formações e reuniões nos territórios,
discutir estratégias de acompanhamento, definir grupos de comunidades,
oficinas territoriais de avaliação, acompanhar técnicos de campo e ATP;

As formações obedecem a um roteiro modular, elas devem ser realizadas
preferencialmente nas áreas dos agricultores multiplicadores, que são selecionados dentre
aqueles que tenham boa organização dos seus roçados, pois eles servirão de modelo para os
outros e será ali desenvolvidas às práticas de campo, o multiplicador também deve exercer
determinada liderança perante os demais e ter disponibilidade para visitar os outros roçados,
para isso ele recebe uma remuneração mensal. Após a formação de referência na área do
multiplicador, a equipe formada por agricultores multiplicadores, técnicos de ATP e de
campo, replicam nas demais localidades. A seguir a sequência das formações modulares, no
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primeiro momento acontece uma apresentação em sala (Figura 8), em seguida acontece à
prática (ALBUQUERQUE et al., 2011; SANTIAGO et al.,2012; ARAUJO et al.,2012).

Figura 08 - Agricultores reunidos para apresentação do módulo a ser apresentado

Foto: Gildo Pereira de Araujo.
[...] o projeto é importante, precisamos de dias melhores, o algodão já ajudou muito
o homem do campo e vai continuar ajudando. É preciso incentivar o não uso do
veneno, através do projeto vamos implantar a agroecologia (informação verbal)2.

4.9.1 Primeira formação ou módulo I

Na primeira formação ocorre a escolha da área a ser plantada, técnicas para o
preparo da terra, marcação de curvas de nível e plantio de vegetação permanente (Figura 09).
Neste ponto, são abordados conceitos a respeito da conservação dos solos e a importância do
plantio em curvas de nível para controle da erosão.

2

Informação fornecida pelo Sr. Severino Amaro da Silva, agricultor de Santa Cruz – PE.
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Figura 09 - Agricultores marcando curvas de nível.

Foto: Gildo Pereira de Araujo.

4.9.2 Segunda formação ou módulo II

No momento da segunda da formação são abordados assuntos referentes à
composição dos consórcios, com plantio das culturas escolhidas nas faixas, o plantio em
faixas favorece a rotação de culturas para o plantio da safra seguinte, além de contribuir para
um equilíbrio com o meio ambiente, fruto da combinação das várias culturas do consórcio
(Figura 10).
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Figura 10 – Agricultores preparando sementes para o plantio (a); Plantio dos consórcios (b).

(a)

(b)

Foto: Gildo Pereira de Araujo.
[...] acho muito bom e importante, tanto o algodão como as outras culturas que tem
que ter junto ao algodão, a gente plantava milho, feijão, abóbora mas, não tinha a
lógica do consórcio, ficamos sabendo como fazer e porque fazer, para que serve
cada cultura (informação verbal)3.
Antes eu plantava só o algodão, não plantava nada dentro, agora tem o consórcio,
cada produto daquele ajuda o “outro” (produto) e ainda ajuda na renda (informação
verbal)4.

4.9.3 Terceira formação ou módulo III

A terceira é formação é direcionada para o manejo inicial das culturas, incluindo
desbaste, capinas, importância e aplicação de biofertilizante. O biofertilizante é um adubo
vivo, na sua composição estão presentes organismos vivos que ajudam na nutrição da planta e
no controle de pragas e doenças. Estes compostos podem ser feitos com qualquer tipo de
matéria orgânica fresca, como esterco bovino que apresenta fácil fermentação, pode-se utilizar
produtos que aumentam a velocidade de fermentação, como caldo de cana, melaço, soro de
leite. De maneira geral, usa-se material orgânico de baixo custo e/ou presente na propriedade.
Pode-se ainda, enriquecer o biofertilizante com minerais que ajudarão a melhorar as suas
características físicas, químicas ou biológicas, cinza, farinha de osso e pó de rocha são alguns
materiais que podem ser utilizados neste processo (Figura 11).

3
4

Informação fornecida pelo Sr. Francisco Delmondes da Silva, agricultor de Ouricuri - PE.
Informação fornecida pelo Sr. Dogival Gomes Ribeiro, agricultor de Ouricuri – PE.
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Figura 11 - Agricultores fabricando biofertilizante (a) e realizando tratos culturais (b).

(a)

(b)

Foto: Gildo Pereira de Araujo.
O fermentado serve para fortalecer as plantas, usamos rúmen do boi, alimentava
com capim, esterco verde (Informação verbal)5.
Aprendemos por nós mesmos, uma “indústria” nossa, com a ajuda dos técnicos
(Informação verbal)6.

4.9.4 Quarta formação ou módulo IV

Na quarta formação, os agricultores conhecem a maneira correta de monitorar
pragas e insetos das culturas do consórcio, aplicação de inseticidas naturais, problemas
ocasionados com plantio tardio e reconhecimento das pragas e dos danos causados por elas
(Figura 12).

5
6

Informação fornecida pelo Sr. Felipe Pinto, agricultor de Santa Cruz - PE.
Informação fornecida pelo Sr. João Zito Jacó, agricultor de Santa Cruz - PE.
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Figura 12 - Agricultores reconhecem insetos que visitam consórcios (a) e visitam área com
aplicação de caulim (b).

(a)

(b)

Foto: Gildo Pereira de Araujo.
No começo teve uma dificuldade pra combater o bicudo, mas, conseguimos
controlar. A gente não sabia “definir” os insetos, os que são do bem e os que
prejudicam a lavoura, tem aqueles que combatem as outras pragas, agora a gente
conhece, olha direitinho e define quem é quem (informação verbal)7.
Não pode usar veneno, faz muito mal para tudo e envenena a gente, teve um tio meu
que morreu por causa do veneno, o câncer vem do veneno. Só aplico produto
natural, da minha roça mesmo (informação verbal)8.

4.9.5 Quinta formação ou módulo V

O quinto dia de formação pode ser utilizado para temas como certificação
orgânica, comercialização, organização coletiva, sempre relacionando aspectos integradores
do processo. Os sistemas de certificação orgânica propiciam aos produtores condições de
oferecer aos consumidores produtos com garantia de qualidade, conferindo transparência na
produção e conquistando a confiabilidade destes consumidores (CAMPANHOLA;
VALARINI, 2001, p.79). Ainda segundo estes autores, a certificação no Brasil é outorgada
por diferentes instituições com os mais variados perfis, desde “[...] associações e cooperativas
de produtores, pessoas físicas ou jurídicas dedicadas à produção agropecuária, empresas de
insumos agrícolas, empresas distribuidoras e empresas processadoras de produtos orgânicos”.
A certificação pode ainda ser garantida por um grupo de agricultores, a chamada “certificação
participativa”.
7
8

Informação fornecida pelo Sr. Francisco Delmondes da Silva, agricultor de Ouricuri - PE.
Informação fornecida pelo Sr. Francisco José da Silva, agricultor de Santa Cruz - PE.
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O governo brasileiro publicou em 23 de dezembro de 2003 a Lei nº 10.831, a “Lei
dos Orgânicos” foi regulamentada por meio do Decreto nº 6.323, de 27 de dezembro de 2007.
O referido decreto trás no seu artigo segundo, alíneas XV e XVI as definições sobre sistema
de certificação e Sistemas Participativos de garantia de Qualidade Orgânica, respectivamente:
XV - sistema de certificação: conjunto de regras e procedimentos adotados por uma
entidade certificadora, que, por meio de auditoria, avalia a conformidade de um
produto, processo ou serviço, objetivando a sua certificação;
XVI - Sistemas Participativos de Garantia da Qualidade Orgânica: - conjunto
de atividades desenvolvidas em determinada estrutura organizativa, visando
assegurar a garantia de que um produto, processo ou serviço atende a regulamentos
ou normas específicas e que foi submetido a uma avaliação da conformidade de
forma participativa;

Segundo a legislação brasileira (BRASIL, 2008), existem três diferentes
possibilidades de garantir a qualidade orgânica dos produtos: os Sistemas Participativos de
Garantia, a Certificação e o Controle Social para a Venda sem Certificação. Os SPG’s e a
Certificação compõe o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica - SisOrg.
A certificação é feita por um Organismo de Avaliação da Conformidade - OAC, enquanto nos
SPG’s é realizada por um Organismo Participativo de avaliação da conformidade - OPAC. No
Controle Social para a Venda sem Certificação os produtores devem participar de um grupo
que estabelece normas e cumpre a legislação da agricultura orgânica.
Nos primeiros anos do projeto a certificação foi outorgada por uma entidade
certificadora, o IBD - Instituto Biodinâmico com sede em Botucatu, SP, fundado em 1982 o
IBD possui credenciamentos internacionais, os produtos por ele certificados tem acesso aos
Estados Unidos da América, Japão e Comunidade Europeia (CAMPANHOLA; VALARINI,
2001).
O Sistema Participativo de Garantia da Qualidade Orgânica é composto por
Membros do Sistema e pelo OPAC, Membros do Sistema são pessoas físicas ou jurídicas que
enquadram-se em duas categorias: fornecedores e colaboradores, os primeiros são compostos
por produtores, distribuidores, comercializadores, transportadores e armazenadores.
Colaboradores são os consumidores, técnicos, organizações públicas e privadas (BRASIL,
2008),
Para os dois casos, OPAC e OAC (Figura 13), o SisOrg fornece um selo
denominado “Brasil Orgânico” para identificar os produtos orgânicos que estejam em
conformidade com a legislação brasileira.
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Figura 13 -. Selos que identificam os produtos orgânicos.

Fonte: MAPA, 2008.

Segundo o Planeta Orgânico (2010), o Brasil é o país que apresenta o maior
potencial para produção de orgânicos no mundo, no entanto, o número de estabelecimentos
agrícolas brasileiros que praticam a agricultura orgânica certificada é bem reduzido (Tabela
09).

Tabela 09 - Estabelecimentos agrícolas que praticam a agricultura orgânica certificada e não
certificada.
(continua)
Total de

Agricultura

estabelecimentos

orgânica

Brasil

5.175.489

90.497

5.106

85.391

Norte

475.775

6.133

351

5.782

Acre

29.482

485

15

470

Amapá

3.527

29

-

29

Amazonas

66.784

1.211

20

1.191

Pará

222.028

2.362

136

2.226

Rondônia

87.077

927

135

792

Roraima

10.310

64

1

63

Tocantins

56.567

1.055

44

1.011

Regiões

Certificada

Não
certificada
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Tabela 09 - Estabelecimentos agrícolas que praticam a agricultura orgânica certificada e não
certificada.
(conclusão)
Total de

Agricultura

estabelecimentos

orgânica

Nordeste

2.454.006

42.236

1.218

41.018

Alagoas

123.331

2.117

40

2.077

Bahia

761.528

15.194

453

14.741

Ceará

381.014

4.865

167

4.698

Maranhão

287.037

3.256

77

3.179

Paraíba

167.272

3.362

58

3.304

Pernambuco

304.788

6.425

208

6.217

Piauí

245.378

3.712

79

3.633

Rio Grande do Norte

83.052

2.266

95

2.171

Sergipe

100.606

1.039

41

998

Sudeste

922.049

18.715

1.366

17.349

Espírito Santo

84.356

1.466

152

1.314

Minas Gerais

551.617

12.910

641

12.269

Rio de Janeiro

58.482

968

122

846

São Paulo

227.594

3.371

451

2.920

1.006.181

19.275

1.924

17.351

Paraná

371.051

7.527

909

6.618

Rio Grande do Sul

441.467

8.532

662

7.870

Santa Catarina

193.663

3.216

353

2.863

Centro – Oeste

317.478

4.138

247

3.891

Distrito Federal

3.955

161

24

137

Goiás

135.683

1.605

113

1.492

Mato Grosso

112.978

1.619

79

1.540

Mato Grosso do Sul

64.862

753

31

722

Regiões

Sul

Certificada

Não
certificada

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário (2006).

Entre todos os estabelecimentos agrícolas brasileiros apenas 1,75% praticam a
agricultura orgânica, destes, apenas 5,6 % são certificadas (IBGE, 2006), de todas as regiões,
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o sul do Brasil apresenta 10% de seus estabelecimentos certificados, levando-se em conta as
propriedades que são consideradas orgânicas.
Dentre as regiões, o maior número de estabelecimentos que praticam agricultura
orgânica encontra-se no Nordeste, são 42.236 propriedades, destas, apenas 1.218 são
certificadas. O estado da Bahia apresenta o maior número de propriedades consideradas de
produção orgânica, são 15.194 estabelecimentos, dos quais 453 são certificadas.
O estado de Rondônia e o Distrito Federal apresentam, respectivamente, 14,5% e
14,9% de suas propriedades certificadas, considerando as orgânicas, é a maior proporção de
todos os estados brasileiros.
O PDHC direciona suas atividades para o desenvolvimento sustentável do
semiárido, orientando suas ações nos conceitos de convivência com o semiárido, sendo na
essência um programa de assessoria técnica. A metodologia participativa utilizada nas
capacitações facilita a aprendizagem das famílias, as mesmas apropriam-se do conhecimento.
A certificação orgânica é um processo que garante que os produtos gerados tem
origem orgânica. O processo agrega valor aos produtos e permite a entrada em novos
mercados, contribui para a autoestima da família. Com a certificação participativa facilita a
integração entre todos os atores do processo: famílias, consumidores e técnicos, estabelecendo
novas relações e descentralizando as relações entre todos os participantes.
O Brasil apresenta todas as condições para torna-se um produtor potencial de
produtos orgânicos, o crescimento efetivo depende de diversos fatores: uma legislação
eficiente que garanta a certificação orgânica; políticas governamentais que incentivem a
conversão de produtores para o sistema agroecológico e fortaleçam a pesquisa e a assistência
técnica.

4.9.6 Sexta formação ou módulo VI

Formação dedicada às boas práticas da colheita, armazenamento, descaroçamento
e rastreamento do algodão (Figura 14).

85

Figura 14 - Agricultor na colheita (a) e Descaroçamento do algodão (b).

(a)

(b)

Foto: Gildo Pereira de Araujo.
A comercialização antigamente era assim: o “cabra” levava para o comércio e lá o
comerciante dizia que comprava por tanto e pronto, a gente entregava, agora é
diferente, o preço é melhor e ainda fica com a semente (informação verbal)9.

4.9.7 Intercâmbios entre agricultores

As visitas de intercâmbio acontecem entre agricultores que já participam do
projeto algodão em consórcios agroecológicos e outros que tem a pretensão de participar, este
processo normalmente acontece próximo ao final da safra e valoriza a participação deles na
construção do conhecimento compartilhado, as informações são passadas pelos próprios
agricultores (Figura 15), que veem neste momento a oportunidade de convencer seus pares
através de seu próprio trabalho (ALBUQUERQUE et al, 2012).

9

Informação fornecida pelo Sr. Dogival Gomes Ribeiro, agricultor de Ouricuri - PE.
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Figura 15 - Intercâmbio entre agricultores.

Foto: Gildo Pereira de Araujo.
Nas comunidades onde os agricultores não conhecem o projeto a gente acompanha e
passa o que aprendeu e troca experiências, é o que procuramos fazer, para que outras
pessoas também possam participar do projeto (informação verbal)10.
O algodão “caiu” porque os governantes não deram importância ao algodão crioulo,
muita gente melhorou de vida com o algodão, ele me ensinou a ser gente
(informação verbal)11.
Meu avô plantava o algodão “preto”, empregava muita gente na colheita, carregava
nos burros e vendia em Exú, eu tinha dez anos, faz muito tempo, mas eu me lembro,
hoje tenho setenta e três e voltei a plantar algodão (informação verbal)12.

4.9.8 Principais resultados alcançados pelo projeto

O número de famílias cadastradas no projeto cresce a cada ano (Tabela 10), a
evolução dos consórcios nos território é acompanhada pelo banco de dados do projeto, o
número de famílias cadastradas aumentou praticamente cinco vezes entre 2009 e 2010, a área
plantada cresceu significadamente, assim como o valor bruto da produção, evidenciando um
acréscimo na renda bruta das famílias.
10

Informação fornecida pelo Sr. Givanildo Alves Sobrinho, agricultor de Santa Filomena - PE.
Informação fornecida pelo Sr. Severino Amaro da Silva, agricultor de Santa Cruz - PE.
12
Informação fornecida pelo Sr. Francisco José da Silva, agricultor de Santa Cruz - PE.
11
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Tabela 10 - Evolução dos consórcios entre os anos de 2009, 2010 e 2011. Territórios
Inhamuns - CE, Sertão Central - CE, Apodi - RN, Cariri - PB, Pajeú - PE, Araripe – PE.
Parâmetros de evolução

2009

2010

2011

Quantidade de famílias cadastradas

138

524

678

Quantidade de famílias que produziram

118

91

401

90,32

67,41

236,74

5.485,54

3.363,7

26.040

688,60

288,44

1.058,13

R$ 580,96

R$ 452,46

R$ 1.506,50

R$ 45.537,00

R$ 33.355,00

R$ 333.346,07

Área plantada (ha)
Produção de pluma de algodão (kg)
Produtividade média dos consórcios (kg/ha)
Valor bruto da prod. média/ ha (R$)
Valor bruto da prod. nos consórcios (R$)
Fonte: ARAUJO et al. (2012). Adaptado pelo autor.

A diversificação das culturas plantadas nos consórcios é muito importante para a
sustentabilidade do sistema, segundo Silva et al. (2009), Bastos et al. (2006) e Altieri (1989),
garantindo não só a segurança alimentar da sua família como também uma considerável
receita econômica, além de alimentos para os animais através de culturas forrageiras. Dentre
as principais culturas plantadas nos consórcios temos: algodão, que deve ter no mínimo 50%
da área plantada, milho, sorgo, feijão vigna, gergelim, amendoim, feijão guandu, jerimum,
fava, melancia.
A recuperação dos solos nas áreas dos consórcios é um fato que vem ocorrendo
com frequência, Santiago et al. (2012), monitorando o uso do solo em Quixeramobim - CE
entre 2009 e 2010, encontrou resultados que evidenciaram ganhos ambientais através da
flutuação da matéria orgânica e melhoria da qualidade física do solo.
Tradicionalmente o agricultor nordestino sempre adotou algumas práticas
agrícolas que acarretam perdas significativas na diversidade do bioma Caatinga, fragilizando
o seu solo e acelerando processos de erosão através de queimadas e desmatamentos
predatórios, o modelo de desenvolvimento adotado na agricultura intensiva e pecuária
extensiva leva a um esgotamento dos seus recursos naturais (ARAÚJO FILHO; BARBOSA,
2000).
Para Araujo et al. (2012, p.08), “[...] um dos grandes desafios é garantir um
manejo que coloque os roçados da agricultura familiar no caminho de uma produção mais
sustentável, sem abertura de novas áreas, conservando e mantendo a fertilidade do solo”. Os
agricultores familiares que participam do projeto adotam práticas que buscam a
sustentabilidade: o plantio em faixas permite a rotação de culturas nas safras seguintes, sem a
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abertura de novas áreas; o sistema de queimadas é totalmente proibido; em área com
declividade acentuada são marcadas curvas de nível, para a preservação do solo e plantio em
nível; utilização de adubação orgânica, favorecendo a fertilidade do solo; o consórcio de
várias culturas minimiza risco de perda total da safra e favorece o manejo ecológico de
insetos, além de atrair mais polinizadores; o preparo de solo com tração animal é menos
compactador do solo; o uso de biofertilizantes e inseticidas naturais ajudam no manejo
ecológico de insetos, proporcionando equilíbrio entre eles.
Em 2011, a certificação orgânica foi outorgada por uma entidade certificadora, o
IBD - Instituto Biodinâmico, no entanto, o acompanhamento de todo o processo de produção
é realizado pelos próprios agricultores, desde o planejamento da produção até a
comercialização. Em cada comunidade/assentamento existe 01 agricultor multiplicador, ele é
responsável por mobilizar e facilitar a comunicação entre técnicos assessores e os demais
agricultores. O grupo de agricultores envolvidos reúne-se periodicamente para discutir
diferentes assuntos de interesse coletivo, dentre eles, a adoção das boas práticas que garantem
o cumprimento da legislação brasileira para a produção orgânica, baseados na Lei Federal dos
Orgânicos 10.831 de 23 de dezembro de 2003, regulamentada por meio do Decreto nº 6.323,
de 27 de dezembro de 2007. Um grupo de quatro agricultores ou filhos destes são capacitados
em SCI - Sistema de Controle Interno para produção orgânica, estes acompanham o correto
cumprimento das boas práticas.
Para que a gestão dos processos possa acontecer de forma articulada em âmbito
territorial, foi criado um Grupo de Gestão Territorial – GGT. Este grupo é composto por dois
agricultores de cada comunidade/assentamento e técnicos com função de assessoria. Em todo
o processo ocorre à participação efetiva das famílias, fundamental para que se apropriem do
conhecimento da organização social e fortaleçam o conhecimento local, valorizando a troca
de saberes entre agricultores e técnicos.
Os resultados aqui apresentados demonstram a importância dos sistemas
consorciados para o agricultor familiar do semiárido, apresentando um componente
importante em cenário marcado historicamente por áreas de monocultivo ou consórcios
inapropriados.
Os produtos aplicados pelos agricultores para o controle das pragas do algodoeiro
são encontrados dentro da própria área do agricultor, com exceção do caulim, fortalecendo o
sistema agroecológico.
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A diversificação dos roçados permite ao agricultor um uso mais eficiente da terra,
oportunidade de maior geração de renda, segurança alimentar através das culturas alimentares
e garantia de alimentação para os animais através das culturas forrageiras.
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5 CONCLUSÕES

A aplicação do caulim a cada sete dias após os 19 DAE atrasa o início da
infestação do bicudo do algodoeiro, sendo necessário mais estudos para otimizar a utilização
do caulim, principalmente no que diz respeito à aderência do produto à planta.
A pimenta malagueta não foi eficiente no controle das pragas do algodoeiro nas
condições em que a pesquisa foi conduzida.
Apesar do Azamax® ser sistêmico, não demonstrou eficiência no controle de
insetos sugadores como o pulgão e a mosca branca devido à ação de predadores dessas pragas
presentes no consórcio.
O predador Chrysoperla spp. predomina em consórcios do algodoeiro com o
milho e o feijão, seguido das joaninhas e dos sirfídeos.
Os produtos naturais aplicados no algodoeiro não afetaram os inimigos naturais
das pragas nem a produtividade e precocidade da cultura.
Todos os agricultores entrevistados utilizam a pimenta malagueta, urtiga,
macerado das folhas da maniçoba, da pinha e do nim baseado em experiências de outros
agricultores.
As capacitações dos agricultores devem ser intensificadas para que possam
reconhecer com eficiência os artrópodes que visitam os consórcios, facilitando o manejo das
pragas e de seus inimigos naturais, pois 2011 foi o primeiro ano do projeto no sertão do
Araripe.
O algodoeiro em consórcios agroecológicos tem possibilidade de ser uma
tentativa de reintrodução desta cultura na agricultura familiar do semiárido nordestino,
tornando-a ambientalmente, socialmente e economicamente mais justa, pois a diversificação
permite ao agricultor um uso mais eficiente da terra, maior geração de renda, segurança
alimentar e garantia de alimentação para os animais.
A participação dos agricultores em todas as etapas da produção, certificação
orgânica e comercialização fortalece a organização coletiva, pois as famílias se apropriam da
gestão, provocando nas comunidades autoestima e fortalecimento do conhecimento local,
valorizando a troca de saberes entre todos os envolvidos na cadeia produtiva do algodão
agroecológico.
A maior renda vem da venda da pluma de algodão orgânico ao mercado justo.
Culturas como a mamona, amendoim e gergelim, são boas alternativas para geração de renda,
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sendo o feijão e o milho as culturas preferidas como primeiras opções para a composição dos
consórcios.
É possível produzir algodão em consórcios agroecológicos de maneira
ambientalmente sustentável, socialmente justa e economicamente viável, baseado no estudo
de caso dos agricultores do território do sertão do Araripe que obtiveram um ganho
substancial em 2011 em relação ao restante do semiárido nordestino.
As políticas desenvolvidas nas últimas décadas, tanto por ações governamentais
como por iniciativa da sociedade civil organizada, fortaleceram a busca por alternativas de
convivência com a seca. Novas tecnologias de captação e armazenamento de água, manejo
sustentado da caatinga, produção agrícola baseada nos conceitos da agroecologia, entre
outras, passam a gerar novos referenciais para a região. O cultivo de culturas que tem uma
identificação forte com o sertanejo, aliado a práticas de conservação e recuperação de solos,
pode significar uma excelente alternativa de renda. Para tanto, seria importante a aplicação de
uma política de preço mínimo para o algodão certificado organicamente e com origem na
agricultura familiar.
O fortalecimento da agricultura familiar de base agroecológica no semiárido
brasileiro deve ser priorizada, ela permite o uso racional dos recursos naturais, promovendo a
sustentabilidade na região. Fator preponderante é a incorporação do saber local ao processo de
geração de tecnologias, valorizando o conhecimento do agricultor.
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APÊNDICE A - PRIMEIRO ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO AOS
AGRICULTORES PARTICIPANTES DO “PROJETO ALGODÃO EM
CONSÓRCIOS AGROECOLÓGICOS”.

QUESTIONÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS NO
CONTROLE DE PRAGAS ENCONTRADAS NOS CONSÓRCIOS
AGROECOLÓGICOS NO SERTÃO DO ARARIPE-PE.

Identificação
Nome:
Local:
Área plantada com algodão:

Perguntas
1 – Quais as pragas encontradas no algodão?
R - ___________________________________________________________________
2 – Como você utiliza combate estas pragas?
R - ___________________________________________________________________
3 – Qual a quantidade de cada ingrediente para a preparação do concentrado/produto?
R- ____________________________________________________________________
4 – Qual a dosagem/quantidade utilizada em cada aplicação?
R - ___________________________________________________________________
5 – Qual a frequência de pulverizações?
R - ___________________________________________________________________
6 – Como você avalia a eficiência do produto aplicado?
R - ___________________________________________________________________
7 – Como você aprendeu a manipular os concentrados/produtos?
R - ___________________________________________________________________
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APÊNDICE B - SEGUNDO ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO AOS
AGRICULTORES PARTICIPANTES DO “PROJETO ALGODÃO EM
CONSÓRCIOS AGROECOLÓGICOS”.

QUESTIONÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS ECONÔMICOS,
AMBIENTAIS E SOCIAIS.

Identificação
Nome:
Data nascimento:
Escolaridade:
Local:
Área plantada com o consórcio:

Perguntas
1 – Há quanto tempo você participa do projeto algodão?
R - ______________________________________________________________________
2 – Que outras culturas você planta em consórcio com o algodão?
R - ___________________________________________________________________
3 – Você já trabalhou aplicando agrotóxico? Em caso positivo, porque deixou de aplicar?
R - ___________________________________________________________________
4 – Quais as vantagens de não usar agrotóxico?
R - ___________________________________________________________________
5 – Para quem você vende sua produção (algodão e os outros produtos)?
R - ___________________________________________________________________
6 – Como são realizadas as capacitações do projeto?
R - ___________________________________________________________________
7 – Na sua história de vida ou da sua família o algodão tem alguma importância? Em caso
positivo, faça um breve relato a respeito do algodão.

