
Promoção do Uso de Serviços 
Climáticos pelos Produtores 
Lilian Zheke, Orientadora Técnica de 
Agricultura e Meios de Subsistência, África 
Austral 
 

Informação precisa sobre a clima e o tempo está 

se tornando cada vez mais importante para obter 

segurança alimentar com as mudanças climáticas. 

Produtores sempre fazem decisões que podem se 

beneficiar de informação climática e 

meteorológica, tal como um cronograma de 

operações, a seleção de variedade de culturas, a 

data de semeação e a intensidade de uso de 

insumos agrícolas. No passado, eles usaram as 

suas experiências e observações para prever o 

tempo, mas com as mudanças climáticas, a 

confiabilidade de conhecimento tradicional 

deteriorou. Serviços de clima, que produzem, 

traduzem e comunicam informação podem ajudar 

os produtores: 

 

• Melhorar o processo de tomar decisões e 

gestão de riscos 

• Aproveitar condições favoráveis do clima 

• Adaptar para mudanças climáticas 

 

Uma gama de informação climática e 

meteorológica, que incluem vários períodos, está 

disponível através dos Serviços Nacionais de 

Meteorologia e as Perspetivas Climáticas 

Regionais. Ministérios Nacionais de Serviços de 

Meteorologia em muitos países produzem 

previsões do tempo grátis diariamente, 

semanalmente, mensalmente e sazonalmente, 

junto com boletins meteorológicas agrícolas que 

podem ser acessados através de média de 

impressão, televisão, rádio e internet.  Regional 

Climate Outlook Forums (RCOFs, Fóruns 

Regionais sobre Perspetivas Climáticas) foram 

iniciados para continuar a melhorar produtos de 

informação climática. 

 

 
Devido as mudanças climáticas, decisões como quando 
para semear ficam mais difíceis agora do que no 
passado. 
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Houve melhoramentos significados na coleção de 

dados climáticas e nas previsões do tempo nos 

anos recentes, mas esses ainda estão utilizados 

minimalmente em África. As maiores limitações 

para os produtores usar essas informações 

incluem uma falta de acesso, falta na capacidade 

para eles entender a linguagem técnica, e 

desconfiança na confiabilidade de informação 

climática.  

 

MELHORAMENTO DE ACESSO E USO DE 

SERVIÇOS CLIMÁTICAS PELOS PRODUTORES 

 

Produtores precisam acesso, conselho e apoio 

para ajudar eles usar informação climática 

corretamente para informar suas decisões e 

gerenciar riscos. Em baixo são alguns caminhos 

práticos para parceiros de desenvolvimento 

contribuir no melhoramento de acesso e uso de 

serviços climáticas.  

 

Tornar as informações climáticas relevantes 

através da participação dos agricultores.  

 

É importante começar com identificação das 

necessidades dos produtores para serviços 

climáticas, com consideração para incluir os 

grupos marginalizados. Depois de estabelecer as 

prioridades, traduz a informação climática e 

meteorológica, junto com avisos para 

culturas/gados, em dialetos locais e em um 

formato que os produtores podem entender que 

aborda as necessidades mais relevantes para a 

informação. Esse processo pode incluir: 

 

• Trabalhando com grupos de foco para 

identificar necessidades para informação em 

uma maneira continua 

• Juntando especialistas climáticas, agrícolas e 

funcionários do projeto para traduzir a 

informação climática e produzir avisos para 

culturas/gados 

• Treinamento dos produtores para interpretar 

informação climática e conversar sobre 

previsões sazonais e as suas implicações 

• Envolver produtores na coleção e analise de 

dados simples do tempo/clima tal como 

medida das chuvas 

 

FORNECER ACESSO Á TEMPO DE 

INFORMAÇÃO METEOROLÓGICA PARA 

PRODUTORES  

 

Acesso a informação meteorológica e climática em 

tempo pode ser melhorado com custa baixo 

através de canais de comunicação como: 

 

• Envia de mensagens SMS em massa-Serviços 

assim estão mais disponíveis em África 

• Rádio rural - Feedback pelos produtores sobre 

os programas em adição a informação é mais 

efetivo 

• Boletins meteorológicas agrícolas e avisos de 

culturas/gados – Coloca em lugares 

estratégicas (ex. mercados, igrejas, mesquitas, 

etc.)  

 

INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÃO CLIMÁTICA 

COM OUTRAS INTERVENÇÕES 

 

Divulgação de informação climática pode ser 

juntada com outras intervenções para melhorar 

eficácia e eficiência. Por exemplo, informação 

climática pode ser compartilhada com frequência 

nas Escolas na Machamba do Camponês ou 

durante as reuniões para um grupo de poupança. 

Informação climática e perspetivas sazonais 

devem ser integrados nos treinamentos para os 

produtores.  

 

Exemplos práticos de preencher a vaga entre 

informação climática e nos processos dos 

produtores tomar decisões estão incluídos nos 

seguintes recursos.  

 
RECURSOS ADICIONAIS 

 

1. FAO. 2019. Handbook on climate information for farming 

communities – What farmers need and what is available.  

2. Tall A, Hansen J, Jay A, Campbell B, Kinyangi J, 

Aggarwal PK and Zougmoré R. 2014. Scaling up climate 

services for farmers: Mission Possible. Learning from 

good practice in Africa and South Asia.  

3. Van Huysen, Hansen J and Tall A. 2018. Scalling up 

Climate services for small holder farmers: Learning from 

practice.  

4. Wilkson E, Budimir M, Ahmed, AK, Ouma G. 2015. 

Climate information and services in BRACED countries. 

 

https://africastalking.com/sms
https://africastalking.com/sms
https://publications.farmradio.org/wp-content/uploads/2017/07/FRI-CCAFS-Working-Paper-156.pdf
https://publications.farmradio.org/wp-content/uploads/2017/07/FRI-CCAFS-Working-Paper-156.pdf
http://www.fao.org/3/ca4059en/ca4059en.pdf?eloutlink=imf2fao
http://www.fao.org/3/ca4059en/ca4059en.pdf?eloutlink=imf2fao
https://ccafs.cgiar.org/publications/scaling-climate-services-farmers-mission-possible-learning-good-practice-africa-and#.Xs_jBGhKg2w
https://ccafs.cgiar.org/publications/scaling-climate-services-farmers-mission-possible-learning-good-practice-africa-and#.Xs_jBGhKg2w
https://ccafs.cgiar.org/publications/scaling-climate-services-farmers-mission-possible-learning-good-practice-africa-and#.Xs_jBGhKg2w
https://ccafs.cgiar.org/publications/scaling-climate-services-smallholder-farmers-learning-practice#.Xs_jLmhKg2w
https://ccafs.cgiar.org/publications/scaling-climate-services-smallholder-farmers-learning-practice#.Xs_jLmhKg2w
https://ccafs.cgiar.org/publications/scaling-climate-services-smallholder-farmers-learning-practice#.Xs_jLmhKg2w
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08980e5274a27b20000ed/Climate_Information_and_Services.pdf
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Usando Pesticidas com 
Segurança 
Neil Rowe Miller, Orientadora Técnica de 
Agricultura e Meios de Subsistência, África 
Oriental 
 

Controle efetivo de pragas é critico para o sucesso 

de Agricultura de Conservação. Muitos dos 

espécies efetivos para cobertura verde (ex. Feijão 

Nhemba e Feijão Lablab) são particularmente 

vulneráveis para pragas que atacam seus flores e 

vagens quando estão em desenvolvimento. 

Adicionalmente, a redução ou eliminação de 

lavoura mecânica traga mais desafios de manejo 

de plantas daninhas. Como uma resposta aos 

esses desafios, muitos produtores de AC usam 

alguma forma de pesticidas químicas.  

 

Enquanto pesticidas têm a possibilidade de reduzir 

os danos causados pelas pragas, também têm 

seus próprios riscos. A Organização Mundial de 

Saúde estima que mais do que três milhão 

pessoas estão envenenados pelas pesticidas cada 

ano, com o resultado de mais do que 250,000 

óbitos. Crianças são particularmente suscetíveis. 

Danos para o meio ambiente, incluindo 

polinizadores e outros animais, têm um impacto 

adicional.  

 

 
 

A boa notícia é que muito do risco pode ser 

reduzido com o uso das precauções apropriadas 

na aplicação de pesticidas. Em baixo são algumas 

estratégias chaves que vão proteger a sua família 

e ou seu meio ambiente. 

 

TRATE TODOS PESTICIDAS COMO 

PERIGOSAS 

 

Pesticidas sintéticos têm variâncias nos seus 

níveis de perigo, mas em um contexto rural com 

produtores e crianças não alfabéticos, é melhor 

tratar todos pesticidas como igualmente 

venenosos. Até pesticidas naturais como Tefrosia 

e misturas com tabaco têm impactos significados 

para o meio ambiente e saúde humano e precisam 

ser aplicados com precações apropriados. 

 

USE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 

APROPRIADO  

 

Fatos emborrachados que cobrem todo corpo são 

impraticáveis em ambientes trópicos e muitos 

caros para a maioria de produtores de escala 

pequena. Proteção prático e efetivo inclui: 

 

• Tecidos leves com mangas longas e calças 

que cobrem todo pele e não deixam o pele 

exposto 

• Botas de borracha (não de couro ou lona que 

absorvem pesticidas) 

• Luvas emborrachados pesados (não luvas 

finas descartáveis que rasgam facilmente) 

• Uma máscara para poeira de boa qualidade 

(deve formar um selo apertado em torno do 

nariz e boca)  

• Óculos ou protetor facial 

 

 
Fatos emborrachados que cobrem todo corpo são 
impraticáveis em ambientes trópicos. 

PESTICIDAS ALTAMENTE PERIGOSOS 

Alguns pesticidas, incluindo Endossulfão, 

Metomil, Ciflutrina e Metil Parosião são 

altamente perigosos e não devem ser 

usados! 

http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/en/PesticidesHealth2.pdf
http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/en/PesticidesHealth2.pdf
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Esse poster, que ajuda grupos de produtores conversar 

sobre os perigos e precações para o uso de pesticidas 
pode ser baixado aqui. 

 

USE PRECAÇÕES DE SEGURANÇA DURANTE 

PULVERIZAÇÃO 

 

• Pulveriza na manhã ou de tarde quando 

polinizadores estão menos ativos 

• Testa o pulverizador usando água limpa antes 

de encher com pesticidas  

• Mexe os pesticidas nas machambas onde vai 

se pulverizar, distante de crianças e outros 

membros da família  

• Começa a pulverizar no lado do campo a favor 

do vento (na direção do vento) para não 

caminhar onde o vento carregou a pesticida 

• Pulveriza ao lado quando você caminha, não 

em frente de você, para não caminhar em 

áreas onde deixou a pesticida 

• Não come ou bebe durante pulverização 

• Limpa todo equipamento com sabão, lavando 

com água limpa três vezes 

• Limpa o equipamento de proteção 

imediatamente depois de pulverizar, vestindo 

luvas de borracha 

• Mantena todo equipamento e contentores em 

lugares seguros e fora de acesso de crianças 

 

CRIANÇAS E MULHERES 

GRÁVIDAS/AMAMENTAM NUNCA DEVEM SER 

ENVOLVIDOS NA PREPARAÇÃO, 

PULVERIZAÇÃO OU LIMPEZA DE PESTICIDAS 

 

Incluindo: 

• Não carregando água para o campo durante 

pulverização 

• Não lavando equipamento de pulverização ou 

a roupa usada durante pulverização 

 

Os efeitos de envenenamento de pesticidas 

acumulam ao longo de tempo. Mesmo se não veja 

um efeito imediato, os danos ao longo de tempo 

para sua saúde e a saúde da sua família podem 

acumular e ser mais sérios. Tratamentos locais e 

crenças (ex. que bebendo leito reduz os efeitos de 

pesticidas) podem criar um sentido falso de 

segurança. As guias em cima vão se fornecer 

melhor proteção para você, seus vizinhos e o meio 

ambiente.  

 
RECURSOS ADICIONAIS 

 

1. Crop Life Intl.  2004.  Guidelines for Personal Protection 

When Using Crop Protection Products in Hot Climates.   

2. CFU.  2014.  Spraying and Herbicide Information Booklet.  

Conservation Farming Unit, Lusaka. 

3. FAO and ILO.  2015.  Protect Children from Pesticides! 

Food and Agriculture Organization and International 

Labor Organization. 

 
 

Perfil do Parceiro: SOLDEV, 
Malawi 
Lilian Zheke, Orientadora Técnica de 
Agricultura e Meios de Subsistência, África 
Austral 
 

O Departamento de Desenvolvimento do Sínodo 

de Livingstonia (SOLDEV, Synod of Livingstonia 

Development Department) é o braço de 

desenvolvimento da Igreja Presbiteriana de África 

Central (CCAP, Church of Central Africa, 

Global Affairs  
Canada 

Affaires mondiales  
Canada 

Usando Pesticidas em Maneira Segura 

https://www.dropbox.com/sh/uon2909bvk3p9f7/AAB1S1-V3fbTikK-xNrxUO0Za/Using%20Pesticides%20Safely?dl=0&preview=Using+Pesticides+Safely+-+Facilitator%27s+Guide.docx
https://croplife.org/wp-content/uploads/pdf_files/Guidelines-for-personal-protection-when-using-crop-protection-products-in-hot-climates.pdf
https://croplife.org/wp-content/uploads/pdf_files/Guidelines-for-personal-protection-when-using-crop-protection-products-in-hot-climates.pdf
http://conservationagriculture.org/uploads/pdf/Herbicide_Information_Booklet_2014.pptx
http://www.fao.org/3/a-i3527e.pdf
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Presbyterian) de Livingstonia, Malawi. CCAP 

Malawi foi criado pelas missionárias escocesas em 

1875. Considerando sua visão holística em 

relação ao Evangelho, a igreja iniciou um número 

de serviços para abordar as necessidades 

socioeconómicas de comunidades em adição ao 

compartilho do Evangelho. 

 

 
Um grupo de mulheres em Rumphi exaltando os 
benefícios de AC! 

 
A missão de SOLDEV é para facilitar 

desenvolvimento socioeconómico e capacitação 

espiritual. A organização é um parceiro de 

Tearfund RU e o CFGB para implementar projetos 

de segurança alimentar e nutrição, abastecimento 

de água e meios de saneamento, e resposta 

humanitária para emergências. A maioria do 

trabalho deles está localizada na Região Norte e 

algumas áreas na Região Central de Malawi.  

 

O SOLDEV começou a trabalhar com o CFGB 

através do Serviço Mundial de Desenvolvimento 

Presbiteriano em 2010 e com o Tearfund RU em 

2012. Com apoio do Tearfund RU, O SOLDEV 

implementou um número de projetos incluindo o 

Projeto de Justiça Climática em Karonga, o projeto 

de Produção com Conservação e Meios de 

Subsistência em Mpherembe, Vinthukutu 

programa de Transferência de Dinheiro e a 

Resposta de Cheias de Karonga.  

 

Projetos implementados com o CFGB incluem: 

Luwerezi Construção de Comunidades 

Resistentes a Desastres, Euthini Água e 

Saneamento, Wenya projeto de WASH, Mpata 

Projeto de Mitigação de Secas e o projeto 

Nyungwe Produção com Conservação. O 

SOLDEV está implementando a segunda fase do 

Projeto de Mpata Mitigação de Secas com meta 

de atingir 500 famílias de produtores com mais 

segurança alimentar na Zona de Extensão em 

Mpata, Distrito de Karonga. Para melhorar 

segurança alimentar, o projeto promova as 

práticas de agricultura de conservação incluindo 

lavora mínima, cobertura com folhas, cobertura 

verde/viva, e o uso de adubo local. O projeto 

também promova empoderamento económica 

através de Grupos de Auto-Ajuda (SHGs, Self-

Help Groups), especialmente com mulheres.  

 

Agricultura de conservação melhorou a 

produtividade e pesquisas indicam uma aumenta 

na colheita de milho de 0,5 toneladas por hectare, 

com dados da linha de base, para 2,3 toneladas 

por hectare. O uso de “Adubo Mbeya”, uma 

combinação de estrume e adubo que compram, 

também aumentou a colheita e reduziu o montante 

de adubos inorgânicos que os produtores 

compram. O dinheiro dos SHGs está a melhorar o 

bem-estar de casas e criando pequenos negócios, 

e, como um resultado, as participantes notam um 

aumento do valor guardo, de renda e sua 

propriedade de gados. 

 

 
2020 participantes no workshop em todo país de Malawi 
visitam um produtor de SOLDEV que usa AC 

 

O SOLDEV visiona comunidades auto-suficientes  

que têm a capacidade abordar seus assuntos 

socioeconómicos, e eles vão continuar a ajudar as 

comunidades mais vulneráveis em áreas 

marginalizadas, aumentando a capacidade em 

grupos marginalizados como mulheres e jovens e 

trazendo intervenções baseados em evidência 

para melhorar a segurança alimentar e meios de 

subsistência. 
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Debates da Rede 
 

Neil Miller: AC com árvores é amplamente 

promovido em África, incluindo em nosso boletim 

de Dezembro. Em resposta ao artigo, um leitor 

compartilhou esse papel, que notou que 

competição de raízes reduziu significativamente a 

colheita de milho com lavoura reduzida. 

Costumamos cortar ramos para reduzir sombra 

dos campos e competição acima da terra. 

Precisamos considerar também o uso de lavoura 

mínima em volta das árvores para reduzir 

competição de raízes quando juntamos 

agroflorestal e agricultura de conservação?  

 

 

Espécies de árvores, tal como essa linha de Callindra, 
pode competir com culturas em baixo da terra mesmo 
quando os seus ramos e as suas folhas estão cortados.  

 

Sebastian Scott: Na minha experiência, a 

configuração de culturas e o período/frequência de 

cortes de ramos têm uma influência grande no 

desempenho de culturas. De verdade, se a árvore 

é permitida crescer vegetação quando o milho ou 

uma outra cultura tenta fazer o mesmo, a 

competição vai acontecer. Idealmente, você faz 

como cobertura verde para maximizar a utilização 

de nitrogênio das culturas agroflorestais (ex. não 

somente as folhas secas que caírem, mas folhas 

verdes como “cobertura verde”) 

 

Neil Miller: No papel que compartilhei, a 

competição entre árvores e culturas está reduzido 

drasticamente pela lavoura, então parece que a 

maior competição aconteceu em baixo da terra, 

não acima. Tenho mais dois papeis que mostram 

os mesmos resultados.  

 

Sebastian Scott: Sim, também faz sentido. Tenho 

árvores de legumes maturados nos meus campos 

e são muitos competitivos, especialmente durante 

secas. Vou tirar todos eles durante essa época 

seca e semear Gliricidia em linhas. Vou deixar 

alguns árvores menos competitivos e indígenas 

que já estão lá.  

 

John Twilingiyumukiza: Obrigado o Scott para 

seu interesse em nossos conversas e para seus 

comentários valiosos.  

 

Sebastian Scott: Durante alguns anos nós 

criamos um sistema que tenta aproveitar a 

semeação em linhas, rotação de culturas com 

legumes e culturas em consorciação. 

Basicamente, produzimos soja ou amendoim em 

rotação com milho em linhas de mais ou menos 4 

no campo (semeação em linhas). Uma linha de 

ervilha de pombo é semeada de sementes ou 

socado entre cada linha (semeação de beco). O 

milho é semeado em consorciação com abobora e 

um tipo de feijão de escalada, geralmente vulgaris, 

lablab ou feijão de veludo. A soja ou amendoim 

têm girassol aglomerado cada 2 metros, no centro 

de cada linha (culturas em consorciação). Todos 

semeados no mesmo dia e a ervilha de pombo é 

cortado para deixar corredores abertos e usado 

somente nas linhas onde o milho vai crescer 

(assim a cobertura para o milho fica dupla). Os 

gados podem entrar os campos depois a colheita 

de ervilha de lombo em Julho.  

 

Wangui Gitau: Uma boa maneira de promover 

fertilidade dos solos enquanto promova 

agroflorestal. 

https://foodgrainsbank.ca/conservation-agriculture-newsletter/
https://foodgrainsbank.ca/conservation-agriculture-newsletter/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378429017315071?via%3Dihub
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Neil Miller: Você encontrou a ideia de fazer linhas 

de ervilha de pombo a onde? Trabalho com 

comunidades nordeste da Montanha Quênia onde 

alguns milhões de pessoas usam um sistema de 

ervilha de pombo similarmente que está efetivo 

para um clima de precipitação bimodal. Com qual 

frequência você soca contra de ressemear cada 

ano? 

 

Sebastian Scott: Isso é bom ouvir. Gostaria muito 

de aprender mais sobre os produtores e como eles 

fazem gestão de ervilha de pombo em seu 

sistema. Eu costumei produzir ervilha de pombo 

na linha com milho, mas vi que era difícil controlar 

toda biomassa lenhosa que acompanhou o início 

de chuvas durante a semeação, especialmente 

onde usam o poder de animais nas machambas. É 

mais adequada para sistemas de enchada-e-mão 

como as práticas em Malawi. As vezes faço soca, 

mas somente uma vez. Uso a propagação de 

ervilha de pombo para produzir cobertura verde 

que me permite usar ‘dupla’ da biomassa da 

cobertura verde para o milho.  

Os Diretores Técnicos da AC gerenciam um Grupo de Debate 

do Facebook do qual as conversas acima foram copiadas. Se 

você quiser participar do debate, inscreva-se em 

www.facebook.com/groups/CAinAfrica 

 

 

Semeação de beco/em linhas de ervilha de pombo com mapira em Tharaka Nithi, Quênia. 

 

http://www.facebook.com/groups/CAinAfrica
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