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A partir da necessidade de agricultores em fazer o controle da doença da pinta preta do 
citros, causada por Guignardia citricarpa, em pomares ecológicos na região do Vale do 
Caí, o Grupo de Pesquisa de Desenvolvimento Participativo do Manejo Agroecológico 
da Pinta Preta do Citros vem pesquisando, ao lado dos produtores, métodos de controle 
biológico desta doença. Uma espécie do fungo do gênero Trichoderma foi isolada em 
um pomar de bergamota montenegrina e é reproduzida de forma massal em laboratório 
para reaplicação em campo. O projeto possui um viés democrático e participativo, de 
tal maneira que os agricultores se sentem parte da pesquisa. O objetivo é que os 
mesmos, através da participação, construam o conhecimento em conjunto e possam se 
apropriar da tecnologia e, futuramente, desenvolver os próprios métodos de controle 
biológico de doenças, de forma independente. Foram realizados diversos encontros na 
região. Em novembro de 2008 foi desenvolvida uma oficina com o objetivo de traçar as 
metas para 2009. Nesta atividade os agricultores estabeleceram um calendário com 
datas, ações, reuniões, encontros, etc. Ainda em 2008, em dezembro, cerca de 40 
agricultores visitaram as dependências da UFRGS e observaram como é feito o trabalho 
no laboratório. Tal experiência foi enriquecedora e algumas idéias para a pesquisa 
foram sugeridas nesse dia. Em março de 2009 uma outra oficina foi feita, na qual os 
agricultores falaram de seu entendimento do ciclo de vida do organismo patogênico. 
Foram elaboradas tabelas e fluxogramas. Dentro da perspectiva da pesquisa 
participativa os agricultores aplicam o organismo antagônico na maneira em que 
entendem melhor para seu pomar. Sendo assim os próprios fazem o controle e avaliam 
os resultados. 


