Organizadora
Barbara Luzia Sartor Bonfim Catapan

A investigação científica nas ciências
agrárias e seus impactos na sociedade
Vol.01

Curitiba
2021

Copyright © Editora Reflexão Acadêmica
Copyright do Texto © 2021 O Autor
Copyright da Edição © 2021 Editora Reflexão Acadêmica
Editora-Chefe: Profa. Msc. Barbara Luzia Sartor Bonfim Catapan
Diagramação: Lorena Simoni
Edição de Arte: Lorena Simoni
Revisão: O Autor

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de
responsabilidade exclusiva da autora. Permitido o download da obra e o
compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos a autora, mas sem a
possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais.

Conselho Editorial:
Profª. Msc. Rebeka Correia de Souza Cunha, Universidade Federal da Paraíba UFPB
Prof. Msc. Andre Alves Sobreira, Universidade do Estado do Pará - UEPA
Profª. Drª. Clara Mariana Gonçalves Lima, Universidade Estadual de Campinas UNICAMP
Profª. PhD Jalsi Tacon Arruda, Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA
Profª. Drª. Adriana Avanzi Marques Pinto, Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho - UNESP
Prof. Dr. Francisco Souto de Sousa Júnior, Universidade Federal Rural do SemiÁrido - UFERSA
Prof. Dr. Renan Gustavo Pacheco Soares, Universidade Federal de Pernambuco UFPE

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
B357a

Catapan, Barbara Luzia Sartor Bonfim
A investigação científica nas ciências agrárias e seus impactos
na sociedade / Barbara Luzia Sartor Bonfim Catapan. Curitiba:
Editora Reflexão Acadêmica, 2021.
172 p.
Formato: PDF
Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader
Modo de acesso: World Wide Web
Inclui: Bibliografia
ISBN: 978-65-993561-8-6

1. Ciências Agrárias. 2.Sociedade.
I. Catapan, Márcio Fontana. II. Título.

Editora Reflexão Acadêmica
Curitiba – Paraná – Brasil
1contato@reflexaoacademica.com.br

ORGANIZADORA

Sobre a organizadora - Barbara Luzia Sartor Bonfim Catapan - Mestre em Engenharia
de Produção e Sistemas pela PUCPR. Possui graduação em Administração pela
Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR (2014), bacharelado em
Pedagogia pela Faculdade das Américas - FAM (2020) e MBA em Gestão Executiva
de Negócios pela Universidade Braz Cubas (2016). Atuou, profissionalmente, em duas
organizações nas áreas financeira e administrativa. Foi professora convidada no
Instituto de Educação e Pós-Graduação em Negócios (IEN), ministrando aulas em
cursos de extensão a distância. Foi Professora Pesquisadora no Instituto Federal do
Paraná - IFPR no curso Técnico de Logística. Publicou 9 artigos em periódicos e 9
artigos em congressos nacionais e internacionais. Atualmente, atua como Editorachefe na empresa Reflexão Acadêmica Editora.

APRESENTAÇÃO
O livro “A investigação científica nas ciências agrárias e seus impactos na
sociedade vol.1”, publicado pela Reflexão Acadêmica Editora, é uma coletânea que
une doze capítulos que discorrem sobre temas relacionados com as diversas áreas
das ciências agrárias.
Assim, os trabalhos discutem a influência de lâminas de irrigação e diferentes
níveis de nitrogênio aplicados em cobertura nos componentes de produção e
produtividade do feijoeiro na região de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso.
Depois, discute-se a biodegradação de poliestireno expandido utilizando
microrganismos presentes no trato intestinal de larvas. Então, são avaliadas as
características morfológicas e biométricas dos frutos e extração de óleo essencial da
resina de Protium heptaphyllum (AUBL.), entre outros temas aderentes.
Dessa forma agradecemos todos os autores pelo esforço e dedicação
colocados em seus trabalhos. Esperamos poder contribuir com a comunidade
científica que se interessa por temas relacionados com as ciências agrárias e que o
livro auxilie em futuras pesquisas voltadas na temática discutida.

Boa leitura!
Barbara Luzia Sartor Bonfim Catapan
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CAPÍTULO 01
HUMANOS E MACACOS-PREGO (Sapajus libidinosus) NO PARQUE
NACIONAL DE BRASÍLIA: INTERAÇÕES DIRETAS, CONFLITOS E
PROPOSTAS DE MANEJO
Francisco Dyonísio Cardoso Mendes
Doutor em Psicologia Experimental pela USP
Professor do Instituto de Psicologia, Universidade de Brasília
E-mail: dida@unb.br
Thalita Siqueira Sacramento
Doutora em Ecologia e Evolução da Biodiversidade pela PUCRS
Instituição: Instituto de Biociências, Universidade de Brasília
E-mail: thalitasiqueira.bio@gmail.com
Henrique Costa Biana
Graduação em Ciências Biológicas pela UnB,
Instituição: Instituto de Biociências, Universidade de Brasília
E-mail: henrique111biana@gmail.com
Maria Clotilde Henriques Tavares
Doutora em Neurociências e Comportamento pela USP
Professora do Instituto de Ciências Biológicas, Universidade de Brasília
E-mail: mchtavares@gmail.com
Resumo: Conflitos e interações agonísticas entre macacos-prego e humanos são
comuns em parques urbanos de Goiás e do Distrito Federal, podendo inclusive
causar danos físicos. Poucos estudos, no entanto, contêm dados sobre a forma
com que as duas espécies interagem diretamente, e quais fatores ambientais
podem levar ao escalonamento da agressividade. Neste trabalho, descrevemos as
interações entre macacos-prego e humanos no Parque Nacional de Brasília (PNB),
e testamos hipóteses sobre como essas interações são influenciadas por
diferentes fatores: a sazonalidade de alimentos naturais, quem inicia a interação,
o número de macacos e humanos envolvidos, e a posse de alimentos antrópicos
ou sacolas por humanos. Registramos, através do método de todas as
ocorrências, 234 interações entre as duas espécies em 581 horas de observação.
Entre 1 e 7 categorias de agonismo/conflito foram registradas em 112 destas 234
interações, incluindo roubos por parte dos macacos (n=65) ameaças por parte dos
macacos (n=29) e de humanos (n=76), e uma mordida de um macaco adulto em
uma criança. Registros de conflitos foram mais comuns durante a estação seca,
quando a interação foi iniciada pelos macacos, quando as interações envolviam
um número menor de humanos, e quando estes carregavam alimentos ou sacolas.
Sugerimos que futuras medidas de manejo levem em conta o papel central dos
alimentos antrópicos nos conflitos, especialmente durante a estação seca, quando
alimentos nativos são menos abundantes. Entre estas medidas, enfatizamos o
reposicionamento das lixeiras, restaurantes e mesas de alimentação, a proibição
1

de sacolas e mochilas na área de convivência, e um plano contínuo de educação
ambiental que esclareça aos humanos quais comportamentos dos macacos
indicam ameaças ou riscos.
Resumo: Macacos urbanos, flexibilidade comportamental, manejo, alimento
antrópico, sazonalidade.
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1. INTRODUÇÃO
Macacos-prego (gêneros Cebus sp. e Sapajus sp.- Lynch Alfaro et al, 2012)
são encontrados desde a América Central até o sul da América do Sul. No Brasil,
habitam diferentes ecossistemas da Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e
Pantanal. A sua capacidade de ocupar ambientes diversos é associada à forma
flexível e oportunista com que exploram recursos alternativos e/ou de difícil acesso
(Fragaszy et al., 2004; Falótico et al, 2017). No caso da espécie que habita ambientes
marcados pela sazonalidade, como o Cerrado e a Caatinga (Sapajus libidinosus), as
estratégias de forrageio incluem o uso de pedras, troncos e gravetos (Mendes et al.,
2015; Cardoso & Ottoni, 2016) para obter o endocarpo de cocos, tubérculos e
pequenos animais (i.e., uso habitual de ferramentas –Bentley-Condit& Smith, 2010).
Diante da crescente perda e fragmentação de habitat natural, os macacosprego também são constantemente encontrados em fragmentos de matas em zonas
rurais e urbanas (Sacramento et al., 2017). Nestes ambientes, exploram restos de
alimentos em lixeiras e invadem plantações, quintais e casas para roubar humanos
desprevenidos (Sabbatini et al., 2008). Em situações de grande proximidade com
humanos, os macacos aprendem a interagir diretamente (“cara a cara”) para receber
ou solicitar alimentos, aproveitando-se da disposição das pessoas em fornecê-los. O
interesse mútuo mantém a proximidade entre as espécies e pode, a princípio,
aumentar a atitude favorável de humanos em relação aos animais e às causas
ambientalistas (Rocha, 2003). Por outro lado, o convívio prolongado pode gerar efeitos
negativos para a população de macacos, como, por exemplo, a ingestão diária de
alimentos industrializados e/ou provenientes de lixeiras, e consequente riscos à saúde
(Lousa, 2013).
A proximidade pode também levar a situações de conflito, quando as interações
começam a representar custos altos ou riscos para qualquer uma das espécies, ou
para ambas. Por exemplo, queixas de roubos, ameaças e mordidas ocasionais são
recorrentes em vários parques urbanos de Goiás (Lousa et al, submetido). No Parque
da Criança, em Anápolis, os conflitos escalaram em agressividade quando a prefeitura
suspendeu o aprovisionamento de alimentos para os macacos (Martins, 2005). Pelo
menos 14 pessoas foram mordidas em menos de 4 meses, incluindo 4 crianças,
algumas das quais necessitaram cuidados médicos imediatos. Os danos foram graves
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também para os macacos. Os humanos passaram a carregar objetos e galhos para
se defender e atacar os animais, gerando um ciclo vicioso de agressões mútuas.
Finalmente, a grande maioria do grupo foi capturada e levada para uma mata próxima
à cidade, sem nenhum estudo prévio ou acompanhamento dos animais após a soltura
(Martins, 2005).
O confinamento de primatas em matas urbanas e rurais é inevitável e tende a
crescer conforme aumenta a população humana (Sacramento et al., 2017). É provável
que os problemas relatados em Goiás se tornem cada vez mais comuns ao redor do
Brasil e, talvez, escalem com o tempo em termos de agressividade. Dados sobre como
macacos-prego e humanos se comportam durante interações diretas (i.e. “cara a
cara”), e em quais condições suas interações podem escalar em conflito são, portanto,
bastante úteis do ponto de vista prático. Fornecem, por exemplo, subsídios empíricos
para a adoção de medidas de prevenção e manejo a curto ou longo prazo em áreas
de preservação (Saito et al., 2010). Infelizmente, esses dados são ainda bastante
escassos não só para macacos-prego como para primatas em geral (Beisner et al.,
2015).
O presente estudo fez parte de um projeto maior (Sacramento, 2014) sobre o
comportamento alimentar de um grupo de macacos-pregodo Parque Nacional de
Brasília (PNB). O PNB é uma reserva natural do Cerrado e dentro dele encontra-se
uma área de lazer, com trilhas e dois “piscinões” de água natural, que chega a receber
mais de mil visitantes em um único dia (Sacramento, 2014). Outra característica
importante é a forte sazonalidade climática do Cerrado com duas estações (seca e
chuva) (Ferreira, 2003) e sua influência na disponibilidade de alimentos, que por sua
vez tem forte efeitos nas estratégias de forrageio de primatas urbanos (Sabbatini et
al, 2008, Lousa, 2013). O PNB abriga há mais de 13 anos dois grupos de macacosprego que vivem em fragmentos de mata de galeria próximos à área de lazer, e que
frequentemente interagem com humanos (Sabbatini et al., 2006; Vasquez Mota,
2018). Cerca de 50% a 60% de sua dieta é composta de alimentos antrópicos (Saito
et al., 2010, Sacramento et al., 2017).
Neste capítulo, objetivamos analisar como os macacos e humanos interagiam
nas áreas de visitação. Descrevemos as interações e analisamos a relação entre a
ocorrência de conflitos (i.e. roubos, ameaças e agressões) com algumas
4

características da interação (i. e. número de humanos e macacos envolvidos na
interação, iniciativa da interação, e a posse de itens alimentares ou sacolas por parte
dos humanos) e com características do ambiente (estação seca x chuvosa).
Finalmente, usamos os resultados para propor medidas de manejo que possam
minimizar os conflitos no PNB e em outros locais.

2. HÍPOTESES
Esperávamos que o interesse dos macacos por comida antrópica aumentasse
na estação seca, quando diminui a oferta de recursos naturais na mata (i.e. frutos,
flores), aumenta o número de visitantes no Parque e, consequentemente, aumenta a
oferta de comida antrópica (Sacramento et al., 2017). Baseados nesta expectativa,
testamos as seguintes hipóteses: 1) a proporção de dias com interações é maior na
estação seca; 2) a proporção de interações com ocorrência de conflito (i.e. de
comportamentos agonísticos/agressivos) é maior na estação seca; 3) interações que
ocorrem em dias de estação seca envolvem um número maior de macacos e de
humanos; 4) os macacos iniciam uma proporção maior de interações na estação seca
do que na chuvosa. Analisamos também a relação entre a ocorrência de conflito com
o número de humanos e macacos envolvidos na interação, com quem iniciou a
interação (humano ou macaco) e com a posse de itens alimentares ou sacolas por
parte dos humanos.

3. MÉTODOS
O projeto foi cadastrado e autorizado via formulário de Atividades com
Finalidade Científica, número: 30452-1 (Data da Emissão:26/06/2012) junto ao
ICMBIO (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), e aprovado pelo
Comitê de Ética de Uso Animal do Instituto de Biologia da Unb –CEUA, UnBDOC
número: 44399/2012.
3.1 SÍTIO E GRUPO DE ESTUDO
O Parque Nacional de Brasília (PNB) é uma Unidade de Conservação de
Proteção Integral do Bioma Cerrado com uma área de 42.389,01 hectares, localizada
dentro da área urbana de Brasília (15°35'S e 15°45'S e 48°5'W e 48°53'W). A
vegetação é formada por cerrado sensu strictu, mas também por outras fitofisionomias
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do bioma Cerrado. O clima no DF é do tipo tropical sazonal; as chuvas ocorrem
principalmente de outubro a março, e a época seca de abril a agosto (Sabbatini et al.,
2008).
Os dados deste trabalho restringem-se a um dos grupos de macacos-prego que
habitam a mata de galeria próxima a área de lazer do parque. Este grupo era
composto por sete integrantes no início da coleta: dois machos adultos, três fêmeas
adultas e dois infantes de sexo não identificado. Um filhote nasceu e um casal de
indivíduos desapareceu ao longo da pesquisa. A idade dos indivíduos foi estimada a
partir de características corporais e do tamanho do topete (conforme Sabbatini et al.,
2008): infantes (0-1 ano), juvenis (1-5 anos) e Adultos (>5 anos). O sexo só foi
determinado para indivíduos adultos já que os órgãos genitais de machos e fêmeas
podem ser confundidos antes da maturação sexual (Freese& Oppenheimer, 1981).
3.2 COLETA SISTEMÁTICA DOS DADOS
Durante a coleta, o grupo de macacos era localizado e seguido ao longo do
período diurno, por 4 dias consecutivos a cada semana. O método de amostragem foi
o de “todas as ocorrências” de registro contínuo (“all occurrences” – Altmann, 1974;
Martin &Bateson, 2007). Durante as observações na área de visitação, anotava-se,
sempre que possível, e para cada interação observada: a data e horário; o número de
macacos e humanos que participaram da interação; quem iniciou a interação (macaco
ou humano); se havia oferta de alimento ou sacolas/mochilas envolvidas; a distância
do macaco para a borda da mata. Também se registrava, a cada interação, o número
de vezes que humanos e/ou macacos apresentavam comportamentos de
aproximação (2 metros ou menos), aprovisionamento (oferecer alimento durante
interação, jogar alimento, deixar alimento por parte de humanos; pegar alimento
oferecido, por parte de macacos) e/ou que indicavam agonismo/conflito (correr na
direção, vocalizar/gritar, ameaçar sem contato físico, ameaçar com contato físico;
roubar alimento no caso de macacos). Considerava-se como início de um episódio a
emissão de qualquer categoria de aproximação, aprovisionamento ou conflito. O fim
era marcado quando macacos e humanos não emitiam nenhum desses
comportamentos por mais de 60 segundos, ou quando se afastavam por mais de 10
metros.
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3.3 ANÁLISE DOS DADOS
O programa SSPS v18.0 foi utilizado em todos os procedimentos estatísticos.
A descrição das interações foi baseada em análises exploratórias da frequência e
distribuição das categorias em diferentes condições (i.e., associação/dependência
entre variáveis categóricas). Testes de Kolmogorov-Smirnov para uma amostra
revelaram que as variáveis não categóricas relacionadas às hipóteses de trabalho não
apresentavam normalidade (p<0,05 para todas). Por este motivo, os testes sobre as
relações entre as estações do ano e variáveis não categóricas foram executados com
o procedimento não-paramétrico de Mann-Whitney, considerando p<0,05 como
indicativo de diferenças significativas.

4. RESULTADOS
Um total de 581 horas e quarenta minutos de observação foram acumuladas
durante a coleta sistemática de dados, entre novembro de 2012 e junho de 2013
(Tabela 1). O tempo de observação inclui períodos em que o grupo de estudo se
encontrava dentro da mata, embora os dados aqui reportados tenham sido coletados
apenas nas áreas de visitação.
4.1 DESCRIÇÃO GERAL DAS INTERAÇÕES
Os macacos ocuparam a área de visitação e interagiram com humanos em 44
dos 94 dias de coleta de dados (46,8% dos dias). Esta porcentagem variou entre 20%
dos dias em dezembro e 87% em maio (Tabela 1). No total, somaram-se 234 registros
de interação nas 581 horas e 40 minutos de observação (0,40 interações por hora, ou
uma interação a cada 2 horas e 29 minutos). Esta medida também variou bastante
mensalmente - entre 0,10 interações por hora em março a 0,76 em maio (Tabela 1).
A maioria das interações aconteceu próxima à mata (mediana=5m, max= 15
m), envolveu poucos macacos (mediana=2; max=6), poucos humanos (mediana=3;
max=23), e poucos comportamentos de cada espécie (moda e percentil 75=2; max=9).
Em alguns casos, a tentativa de interação não era bem-sucedida - humanos emitiram
comportamentos sem que os macacos respondessem 7 vezes; em 22 ocasiões, os
humanos não responderam aos comportamentos dos macacos. No outro extremo, um
grupo com 8 adultos e 15 crianças interagiu com 4 macacos por alguns minutos.
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Crianças participaram de 113 das 234 interações, geralmente acompanhadas de um
ou mais adultos.
4.2 INICIATIVA DA INTERAÇÃO
Humanos e macacos foram igualmente responsáveis pelo início e manutenção
das interações. Das 208 interações em que foi possível determinar a iniciativa, 114
(54,8%) foram iniciadas por um macaco, e 94 (45,2%) por um humano (teste binomial
– p=0,19). A categoria “aproximar” também apresentou valores muito semelhantes
para as duas espécies. Macacos se (re)aproximaram de humanos entre 1 e 4 vezes
após o início da interação, e humanos de macacos entre 1 e 2 vezes (moda e percentil
75 = 1 nos dois casos).
4.3 PRESENÇA DE ALIMENTOS
Pelo menos um macaco obteve algum tipo de alimento em 166 das 234 (70,9
%) interações observadas, mais comumente um item diretamente fornecido, jogado
ou deixado pelos humanos (n=109; 65,7% dos alimentos obtidos). Geralmente, o
macaco se retirava logo após pegar o alimento, mas em 16 ocasiões humanos e
macacos continuaram interagindo até que estes obtiveram 2 ou 3 itens. A oferta incluiu
uma variedade de alimentos naturais (ex. frutos, castanhas, milho, coco) mas também
alimentos processados (ex. iogurte, bolo, biscoito, pão, sanduíche, pipoca, sorvete).
Em outras 57 ocasiões (34,3% dos alimentos obtidos), os animais roubaram alimentos
deixados no solo, sacolas ou em mesas por visitantes. O forrageio em lixeiras também
foi observado, mas não foi contabilizado por não representar uma interação direta
entre as duas espécies.
4.4 INTERAÇÕES CONFLITUOSAS
Entre 1 e 7 categorias de agonismo/conflito foram registradas em 112 dos 234
episódios da amostra (47,9%). Na maioria das vezes (73,9%), a ocorrência do primeiro
comportamento agonístico interrompeu o curso da interação, ou seja, o animal ou
humano que era ameaçado parava de interagir e abandonava o local. Ameaçar foi o
comportamento agonístico mais frequentemente emitido por humanos (n=76),
incluindo algumas ocasiões em que encostavam no macaco com as mãos ou objetos.
Os comportamentos humanos de “correr na direção” e “vocalizar/gritar” foram
observados 18 e 14 vezes respectivamente (Tabela 2). No caso dos macacos,
“roubar” foi a categoria agonística mais comum (n=65), seguida de “correr na direção”
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(n=18), “ameaçar com contato” (n=15), “ameaçar sem contato” (n=14), e
“vocalizar/gritar” (n=11).
Um episódio no dia 7 de março terminou com um macho adulto mordendo um
menino de aproximadamente 6 anos de idade. Antes da mordida, a criança havia
ameaçado e jogado uma pedra na direção de uma fêmea com filhote, gesticulando
muito como se tentando espantá-la. O macho perseguiu a criança até alcançá-la,
morder sua panturrilha, e se afastar. A criança teve ferimentos leves e recebeu
atendimento médico no ambulatório do PNB.
4.5 DIFERENÇAS ENTRE INTERAÇÕES COM E SEM CONFLITO
Em comparação às interações sem conflito, as conflituosas apresentaram uma
maior proporção de episódios envolvendo sacolas/mochilas (49,1%vs 15,6% X2=30,37, gl=1, p<0,001) e de interações iniciadas por macacos (83,3% vs 27,4% X2=65,75, gl=1, p<0,001). Interações conflituosas também apresentaram menos
humanos (U= 5367,5; p= 0,004), menos crianças em particular (U=4840; p<0,001), e
menos oferta de alimentos por parte dos humanos (U=1870; p<0,001). O número de
macacos envolvidos em interações conflituosas e não conflituosas variou pouco
(U=6651; p=0,714).
4.6 DIFERENÇAS ENTRE ESTAÇÕES
Dias com registros de interações foram mais comuns na estação seca (64,3%
dos dias) do que na chuvosa (32,7% - x2=9,31, gl=1, p=0,002). Além disso, a
proporção de interações com algum tipo de conflito foi maior na estação seca (79,5%)
do que na chuvosa (64,8% -X2= 5,65; gl=1; p=0,01). A iniciativa da interação também
mostrou dependência com a estação do ano (X2=7,46; gl=1; p=0,006). Na estação
seca, macacos iniciaram 60,8 % das interações; a situação se inverteu na estação
chuvosa, com humanos iniciando 60,0% das interações (Figura 1). O número de
humanos por interação foi bastante semelhante nas duas estações (U=5195;
p=0,450). Já o número de macacos variou significativamente (U=3256; p<0,001),
sendo que foi menor na estação seca.

5. DISCUSSÃO
Populações de macacos-prego que vivem dentro de áreas urbanas podem
conviver com humanos de forma “pacífica” com a ocorrência de pequenos conflitos,
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ou de forma mais “conflituosa”, com a ocorrência frequente de conflitos graves, como
mordidas por parte dos macacos e agressões com objetos por parte dos humanos
(Martins, 2005). O nível de conflito que observamos no PNB parece intermediário
entre estes dois possíveis extremos, apesar do longo período de contato entre as duas
espécies (Sabbatini et al, 2008; Saito et al., 2010). O grupo estudado passou pouco
mais da metade dos dias longe do contato com humanos, a maioria das interações foi
curta e envolveu poucos animais e humanos, e a maioria dos conflitos foi restrita a
roubos de alimentos por parte dos macacos e ameaças por parte dos humanos.
Os macacos iniciaram a maioria das interações (54,8%) e, além disso,
exploraram lixeiras sem interagir com humanos. As interações conflituosos foram
acompanhados por expressões e posturas de ameaça dos macacos (Fragaszy et al.,
2004) e envolveram algum tipo de contato físico de ambas as partes. Nestes episódios
era comum a ocorrência de empurrões e puxões por parte dos macacos e/ou a
exibição de objetos que poderiam ser lançados por humanos. Finalmente, um dos
episódios com conflito incluiu uma mordida desferida por um macho adulto na perna
de uma criança, alertando para a possibilidade de novas ocorrências no futuro.
Os casos de roubos também chamam a atenção para a possibilidade de
conflitos. Roubar foi o comportamento mais comum dos macacos durante as
interações e, em sua maioria, ocorreram nas proximidades da borda da mata. Um ou
poucos macacos se mantinham a poucos metros dos humanos, tentando
aproximações ocasionalmente. Os humanos pareciam intimidados

com as

aproximações, gritavam e faziam gestos para espantar os animaise ocasionalmente
se afastavam, permitindo o acesso dos animais à comida. Embora não envolvessem
agressões graves, roubos de alimentos e objetos podem escalar em frequência e levar
humanos a revidar, como visto em Anápolis (Martins, 2005).
Estudos sobre os fatores que aumentam as chances de conflito entre as duas
espécies no PNB podem embasar futuras medidas de manejo e controle que ajudem
a prevenir problemas. Nossos dados apontam inicialmente para um efeito da
sazonalidade alimentar nas interações e conflitos. Na estação seca, os animais
visitaram a área de lazer mais dias, e iniciaram uma maior proporção de interações
com os humanos do que na estação chuvosa. Além disso, a porcentagem de
interações conflituosas foi maior na estação seca. Este padrão era esperadoa partir
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do pressuposto de que a comida antrópica teria maior valor quando diminuísse a oferta
de alimentos na mata (Lousa, 2013; Camargo, 2018).
O número de humanos envolvidos em cada interação não variou nas duas
estações, mas o número de macacos foi menor na época seca. Estes dados parecem
indicar que mais grupos de humanos visitam o parque nesta estação, mas que os
grupos não variam muito em tamanho entre estações. O maior número de grupos
humanos na seca permitiria aos macacos se dispersarem durante o forrageio,
diminuindo a competição entre eles por alimentos, conforme ocorre quando alimentos
são dispersos em “manchas” homogêneas na mata (Strier, 2017). Também
encontramos uma porcentagem maior de conflitos quando macacos haviam iniciado
a interação, e uma proporção maior de interações iniciadas por macacos na estação
seca. Desta forma, medidas de manejo que visem a diminuição de conflitos devem
atentar para a maior probabilidade de interações e conflitos quando muitos humanos
visitam o Parque na época seca. Além disso, diminuir a iniciativa de humanos,
principalmente as tentativas de atrair os macacos com comida, pode trazer benefícios
para o Parque.
Muitos visitantes levavam sacolas ou mochilas contendo os alimentos, outro
fator que aumentou a proporção de interações tanto em nossa pesquisa como em
outras (Ferreira, 2005; Martins, 2005). Era nítida a preferência dos macacos por locais
onde as pessoas deixavam sacolas e pertences. A associação das sacolas à presença
de alimentos ficava clara quando os animais as roubavam sem verificar seu conteúdo,
que só era descoberto no alto da copa das árvores. Muitas vezes os macacos tinham
a sorte de encontrar algum tipo de alimento, porém em diversas ocasiões somente
objetos foram encontrados e jogados fora logo em seguida. Assim, mochilas e sacolas
não apenas aumentam as chances de interações conflituosas como também as de
perdas materiais por parte dos humanos.
Embora tenhamos encontrado uma associação negativa entre a presença de
crianças e a ocorrência de conflitos, agressões a crianças podem se tornar comuns e
ter graves consequências (Martins, 2005; Vasquez Mota, 2018). Durante nossa
pesquisa, conflitos foram mais frequentes quando os macacos interagiam com grupos
pequenos, em particular os que continham poucas crianças. Em vários episódios,
crianças pediram aos pais alimentos atrativos para atrair os macacos, e com eles
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interagiram sozinhas ou acompanhadas de um único adulto. Algumas destas
interações foram conflituosas. Assim como os adultos, as crianças pareciam ignorar
os sinais de ameaça dos macacos, ou mesmo confundi-los com sinais amistosos, uma
situação que se repetiu em conflitos envolvendo mordidas e outras agressões no
estudo de Anápolis (Martins, 2005).
Em resumo, os resultados da presente pesquisa indicam um grau intermediário
de conflitos entre macacos e humanos no PNB, e a necessidade de medidas
preventivas. O papel central do alimento antrópico nas interações (e conflitos) deve
ser levado seriamente em consideração (Saito et al., 2010). Entre as possíveis
medidas, sugerimos: o reposicionamento das lixeiras, dos restaurantes e das mesas
(onde humanos se alimentam e/ou deixam seus pertences) para o mais longe possível
da mata; a proibição de sacolas e mochilas com grande abastecimento de comida; o
estabelecimento de um plano de educação ambiental. Este plano deve incluir
informações sobre as expressões dos macacos que indicam ameaças, sobre seus
comportamentos e itens que compõem sua dieta naturalmente, além de informar
sobre os riscos de levar alimentos à área de lazer, de usar estes alimentos como iscas
para atrair os macacos e, principalmente, de reagir a furtos e outras iniciativas destes
animais, já que conflitos graves costumam advir destas reações. Além disso, comidas
antrópicas não deveriam ser consumidas após macacos entraram em contato com
ela, o que torna sua recuperação inútil para os humanos.
Medidas de manejo e educação ambiental devem também levar em conta o
risco que crianças correm, focando sua supervisão e controle por parte dos pais, ou
mesmo por parte de funcionários do Parque. Finalmente, lembramos que o público do
PNB é muito grande e variado, e novos visitantes aparecem todos os dias
(Sacramento, 2014). Assim, medidas de manejo e campanhas de educação ambiental
devem ser contínuas, preferencialmente acompanhadas de medidas observacionais
que avaliem, de tempo em tempo, o grau de conflito e perigo das interações.
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Resumo: O objetivo da presente pesquisa foi avaliar a influência de lâminas de
irrigação e diferentes níveis de nitrogênio aplicados em cobertura nos componentes
de produção e produtividade do feijoeiro na região de Tangará da Serra, Estado de
Mato Grosso. A presente pesquisa foi desenvolvida na UNEMAT, onde se utilizou de
dados de uma estação do INMET localizada próxima à área experimental, para a
estimativa da EToPenman-Monteith – FAO. O delineamento adotado foi o de blocos
ao acaso, em esquema fatorial 4 x 5 com 4 repetições, sendo os tratamentos quatro
lâminas de irrigação (30, 70, 110 e 150 % da ETo) e 5 níveis de nitrogênio (0, 30, 60,
90 e 120 kg ha-1 de N) aplicados aos 35 dias após a emergência da cultura. A cultivar
BRS Estilo foi semeada no dia 11/07/2014 e a colheita teve início no dia 30/09/2014.
No manejo da irrigação foi utilizado um sistema por aspersão com coeficiente de
uniformidade de 82 % e lâmina média de 7 mm h-1 com pressão de 30 mca. Os dados
dos componentes de produção foram submetidos à análise de variância a 5 % de
probabilidade de erro seguido da análise de regressão, quando F significativo. Houve
interação significativa entre as lâminas de irrigação e níveis de nitrogênio aplicado em
cobertura na cultura do feijoeiro no município de Tangará da Serra, Estado de Mato
Grosso.
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Palavras-chave: Phaseolusvulgaris L., Disponibilidade hídrica, Estresse hídrico,
Eficiência do uso da água, Adubação nitrogenada.
Abstract: The aim of this research was to evaluate the influence of irrigation levels
and different levels of nitrogen applied on the top in the yield components and bean
yield in Tangará da Serra, State of MatoGrosso. This research was developed in
UNEMAT, where we used data from a station located near the experimental area, to
estimate ETo Penman-Monteith - FAO. The study design was a randomized block
design in a factorial 4 x 5 with 4 replications, with four irrigation treatments blades (30,
70, 110 and 150 % of ETo) and 5 levels of nitrogen (0, 30, 60 , 90 and 120 kg ha -1 N)
applied 35 days after crop emergence. The BRS Style was sown on 11/07/2014 and
the harvest began on 30/09/2014. The management of irrigation was used a sprinkler
system with uniformity coefficient of 82 % and average water depth of 7 mm h -1 with
30 mca pressure. The data of yield components were subjected to analysis of variance
at 5% probability of error followed by regression analysis, when F significant. There
was a significant interaction between irrigation levels and nitrogen levels applied in
coverage the bean crop in the city of Tangará da Serra, State of MatoGrosso.
Keywords: Phaseolus vulgaris L., Water availability, Water stress, Efficiency of water
use, Nitrogen fertilization.
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1. INTRODUÇÃO
Cultivos irrigados no Mato Grosso estão cada vez mais expressivos,
proporcionando ao Estado a maximização da produção com riscos reduzidos. No
entanto, sistemas desajustados ou utilizados incorretamente podem gerar dispêndio
muito grande de recursos financeiros e naturais.
Segundo Frizzone (2007), o manejo racional da irrigação pressupõe uma série
de condições, tais como o uso com critério do recurso hídrico para maximizar a
produtividade por meio do uso eficiente da água, energia elétrica e dos demais
insumos utilizados no processo produtivo, sempre considerando os aspectos sociais
e ecológicos da região. Desta forma, as práticas de irrigação devem basear-se na
demanda de evapotranspiração da cultura e da eficiência do uso da água.
Analisando as pesquisas relacionadas à irrigação e a adubação nitrogenada na
cultura do feijoeiro, não é evidente um consenso entre os autores, pois cada
metodologia e região estudada apresenta uma resposta específica. Isto significa que,
dependendo da resposta de cultivares a determinada região, o manejo adotado deve
priorizar a máxima produtividade com os menores custos, o que pode diminuir a
aplicação de água e minimizar os custos.
O

nitrogênio

pode

apresentar

diversos

comportamentos

devido

às

características químicas do solo e a disponibilidade de água, bem como o estádio de
desenvolvimento em que a cultura se encontra. Segundo Guerra, Silva e Rodrigues
(2000), os maiores rendimentos da cultura do feijão resultaram das maiores lâminas
de irrigação e maiores doses de nitrogênio. Os autores também inferiram que o
número de vagens, de grãos por planta e massa de cem grãos variou em função das
lâminas de irrigação e da aplicação de nitrogênio. Por outro lado, Arf et al. (2004),
mencionaram que a adubação nitrogenada não afeta a produtividade de grãos em
feijoeiro irrigado por aspersão em Selvíria, Estado do Mato Grosso do Sul, assim como
a menor lâmina de irrigação proporcionou produtividade semelhante às maiores
lâminas, reduzindo os custos com irrigação.
Monteiro, Angulo Filho e Monteiro (2010), avaliando o efeito de doses de
nitrogênio e lâminas de irrigação na cultura do feijoeiro em Piracicaba, Estado de São
Paulo, observaram maior influência da água nas variáveis biofísicas da cultura do que

17

das doses de nitrogênio aplicadas na cultura, que não influenciaram nas variáveis da
cultura.
Lopes et al. (2011), em trabalho com manejo de irrigação na cultura do feijoeiro
e níveis de nitrogênio em sistema plantio direto no município de Aquidauana, Estado
do Mato Grosso do Sul, verificaram que não houve influência das doses de nitrogênio
e interação entre os manejos de irrigação e doses do nutriente para as variáveis
produtividade, massa de cem grãos, números de vagens por planta e número de grãos
por vagem.
Recentemente, Bernardes et al. (2014), avaliando fontes e doses de nitrogênio
aplicados em cobertura na cultura do feijoeiro no município de Santo Antônio de Goiás,
Estado de Goiás, estimaram a dose de 133,6 kg ha -1 de N como a que proporciona
maiores rendimentos a cultura.
Diante do exposto, o objetivo da presente pesquisa é avaliar a influência de
lâminas de irrigação e diferentes níveis de nitrogênio, aplicados em cobertura na
produtividade do feijoeiro na região de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho foi desenvolvido no Campus de Tangará da Serra, da
Universidade do Estado de Mato Grosso, localizado geograficamente à 14˚ 65’ 00” S,
57˚ 43’ 15” W, com altitude de 440 metros, em uma área experimental do Laboratório
de Agrometeorologia do CEPEDA - Centro de Estudos, Pesquisa e Desenvolvimento
Agroambientais.
Próximo a área experimental está instalada e em funcionamento uma estação
meteorológica automática do laboratório de Agrometeorologia da qual foram obtidos
os dados de temperatura, precipitação, radiação solar, velocidade do vento, umidade
relativa do ar e pressão atmosférica, utilizados na estimativa da evapotranspiração de
referência – ETo, método Penman-Monteith – FAO (ALLEN et al., 1998).
O delineamento adotado foi o de blocos ao acaso em esquema fatorial 4 x 5,
com 4 repetições, e os tratamentos compostos por quatro lâminas de irrigação (30,
70, 110 e 150 % da ETo) e 5 doses de nitrogênio em cobertura (0, 30, 60, 90 e 120 kg
ha-1 de N), tendo como fonte a uréia (45 % de N) aplicados aos 35 dias após a
emergência da cultura a campo (STONE e MOREIRA, 2001). O preparo do solo,
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correção e adubação foram realizadas de acordo com as necessidades e
recomendações para a cultura, bem como os demais tratos culturais (DOURADO
NETO e FANCELLI, 2000).
A cultivar de feijão utilizada foi a BRS Estilo, recomendada para cultivo de
inverno em solos de Cerrado. A semeadura foi realizada no dia 11/07/2014 e a colheita
teve início no dia 30/09/2014. Cada parcela foi constituída por seis linhas espaçadas
em 0,45 m, com 6,00 m de comprimento, semeadas com uma semeadora adubadora
para plantio direto, distribuindo-se 13 sementes por metro. A colheita foi realizada de
forma manual, avaliando-se 10 plantas representativas por parcela.
A irrigação foi composta por um sistema de aspersão espaçados em 12 x 18
m, com aspersor de bocal 4,00 x 2,80 mm, com coeficiente de uniformidade de 82 %
e lâmina média de 7 mm h-1, sob pressão de 30 mca. Cada bloco representou uma
lâmina de irrigação e era composto por um total de 6 aspersores cada. A diferenciação
de lâminas se deu a partir dos 35 dias após a semeadura, assim como Monteiro,
Angulo Filho e Monteiro (2010).
No momento da colheita foram avaliados os seguintes componentes de
produção: 1) Altura de planta; 2) Diâmetro de colmo; 3) Altura de Inserção da primeira
vagem; 4) Número médio de vagens por planta; 5) Número médio de grãos por planta;
6) Massa de 100 grãos e 7) Produtividade, todos conforme metodologia proposta e
adaptada por Carlesso et al. (2007) e De Marco et al. (2012).
Também foi avaliada a eficiência do uso da água pelo feijoeiro, segundo
conforme descrito por Lima et al. (2013), expressa em kg mm -1. Os dados dos
componentes de produção foram submetidos à análise de variância a 5 % de
probabilidade de erro seguido da análise de regressão, quando F significativo. O
software utilizado foi o SISVAR.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Está apresentado na Tabela 1, o resumo da análise de variância pelo teste F e
os valores médios para as variáveis analisadas (Tabela 1).
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Tabela 1: Valores de F, coeficiente de variação (CV%) e valores médios para as variáveis: Altura de
Planta (AP); Diâmetro de Colmo (DC); Altura de Inserção da Primeira Vagem (AIPV); Número de
Vagens por Planta (NMVP); Número de Grãos por Vagem (NMGV); Massa de 100 Grãos (P100G) e
Produtividade (P). Tangará da Serra – MT, Brasil, 2014
AP
DC
AIPV
NMVP NMGV P100G
P
Fonte de Variação
(cm)
(cm)
(cm)
(Und)
(Und)
(g)
(kg ha-1)
Lâmina de Irrig.
30

39,23

0,44

23,28

4,23

3,47

17,58

588,72

70

52,27

0,59

25,12

7,87

4,30

20,65

1556,11

110

54,86

0,59

19,82

10,73

4,06

22,50

2246,30

150

50,14

0,56

19,73

9,69

4,54

23,54

2377,68

0

49,40

0,49

23,22

5,74

4,00

20,06

1017,01

30

52,70

0,56

21,66

8,05

4,19

19,84

1555,67

60

48,90

0,56

22,02

8,48

3,89

21,10

1689,81

90

46,09

0,54

20,95

8,70

4,11

21,85

1943,24

120

48,51

0,57

22,08

9,68

4,27

22,51

2255,26

Dose N

Valores de F
Lâmina

49,19** 46,17** 64,90** 125,65** 80,93** 72,17** 214,86**

Dose

4,68**

7,25**

4,96**

26,31**

6,93** 11,01**

54,72**

Lâmina*Dose

3,59**

1,78ns

6,69**

6,99**

14,35** 3,05**

15,24**

CV (%)

8,92
8,68
6,72
14,02
5,58
6,53
**significativo a 1% de probabilidade pelo teste F.
Fonte: Os autores

14,77

Exceto para DC, todas as variáveis apresentaram interação significativa pelo
teste F, para as lâminas de irrigação e níveis de nitrogênio aplicados em cobertura no
município de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso (Tabela 1).
Os coeficientes de variação (CV%) variaram entre 5,58 %, para NMGV, e 14,77
%, para P, os quais são considerados médios (< 30%) segundo Pimentel Gomes
(1985).
Houve interação significativa a 1 % de probabilidade pelo teste F entre as
lâminas de irrigação e os níveis de nitrogênio para determinadas variáveis do feijoeiro
cultivado em Tangará da Serra (Tabela 1). A produtividade variou entre 450,02 kg ha 1

na dose de 90 kg ha-1 de N e lâmina correspondente a 30 % da ETo a 3.219,15 kg

ha-1 na dose de 120 kg ha-1 e lâmina de 110 % da ETo (Figura 1).
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Figura 1: Análise de regressão para a produtividade em função das lâminas de irrigação dentro cada
nível de nitrogênio. Tangará da Serra, MT – Brasil, 2014

Fonte: Os autores

A partir da análise de regressão, foi possível ajustar equações polinomiais de
segundo grau para todas as doses dentro de cada lâmina aplicada, apresentando
coeficientes de determinação acima de 97 %. Os maiores incrementos em
produtividade foram obtidos até a lâmina de 110 % da ETo, na dose de N de 90 kg ha 1,

sendo a partir desta lâmina, menos expressivos (Figura 1).
Avaliando a influência de ambientes em diversas cultivares de feijoeiro comum

em vários municípios do Estado de Mato Grosso, Pereira et al. (2012), obtiveram
produtividade para a BRS Estilo de 2.576 kg ha-1, segundo os autores, de alta
estabilidade e adaptabilidade a região de Cerrado no Estado.
A produtividade foi fortemente influenciada pela restrição hídrica, independente
da dose de N aplicada em cobertura, acentuando a importância da disponibilidade
hídrica para a cultura do feijoeiro. Monteiro, Angulo Filho e Monteiro (2010), avaliando
lâminas de irrigação e níveis de N na cultura do feijoeiro em Piracicaba, Estado de
São Paulo, verificaram que a água foi mais influente sobre a produtividade do feijoeiro
que os níveis de N. Vale ressaltar, que este comportamento é dependente de
características como época de aplicação, estádio de desenvolvimento da cultura e dos
teores do nutrientes presentes no solo, que talvez possam fornecer a quantidade
exigida pela cultura por meio da mineralização da matéria orgânica.
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As maiores produtividades obtidas na dose de 120 kg ha -1, principalmente
quando em maior disponibilidade hídrica, enfatizam a importância do N para a cultura
do feijoeiro e que sua resposta é influenciada principalmente pela disponibilidade
hídrica. Bernardes et al. (2014), avaliando diferentes doses de N em cobertura na
cultura do feijoeiro de outono-inverno em Santo Antônio de Goiás – GO, estimaram a
dose para a máxima produtividade em 133,60 kg ha -1, para uma produtividade de
2.876 kg ha-1.
A Figura 2 apresenta a análise de regressão para produtividade em função dos
níveis de nitrogênio dentro de cada lâmina de irrigação.
Figura 2: Análise de regressão para produtividade em função dos níveis de nitrogênio dentro de cada
lâmina de irrigação. Tangará da Serra, MT – Brasil, 2014.

Fonte: Os autores.

As maiores produtividades foram obtidas nas lâminas de 150 e 110 % da ETo,
enquanto que nas lâminas de 30 e 70 % os incrementos em produtividade não foram
pronunciados quando se aumentou a disponibilidade de N. Isto pode ser explicado
pela importância da água para a dissolução e assimilação do N aplicado na cultura do
feijoeiro em que, mesmo diante de uma maior disponibilidade do nutriente, não
respondeu em produtividade quando em restrição hídrica (Figura 2).
A maior resposta da cultura nas doses de 30, 60 e 90 kg ha -1 de N na lâmina
de 150 % da ETo, pode, possivelmente ser explicada pela maior disponibilidade
hídrica para absorção do nutriente aplicado em cobertura (Figura 2).
22

Binotti et al. (2010), avaliando a produtividade do feijoeiro irrigado em função
de diferentes doses e fontes de N aplicados em cobertura na cultivar Pérola no
município de Selvíria, Estado do Mato Grosso do Sul, verificaram aumentos
crescentes de produtividade até a dose de 80 kg ha -1, com a produtividade variando
entre 1.396 a 1.750 kg ha-1.
O feijoeiro apresentou os maiores valores de NMVP nas lâminas de 110 e 150
% da ETo, com tendência ao decréscimo a partir da lâmina de 110 %,
independentemente do nível de N aplicado em cobertura (Figura 3).
Figura 3: Análise de regressão para o número médio de vagens por planta em função das lâminas de
irrigação dentro de cada nível de nitrogênio. Tangará da Serra, MT – Brasil, 2014

Fonte: Os autores

Exceto para a lâmina de 30 % ETo, na qual a dose 0 kg ha -1 apresentou maior
NMVP do que os demais tratamentos, todas as demais lâminas apresentaram
influência direta na NMVP, juntamente com a dose de N aplicada em cobertura.
A

disponibilidade

hídrica

exerceu

influência

direta

sobre

o

NMVP,

principalmente nas doses de 90 e 120 kg ha-1, evidenciando a importância da
aplicação de N em cobertura em eventos que promovam ou disponibilizem maior
disponibilidade hídrica para a cultura.
Moreira et al. (2013), avaliando o desempenho de doses de N em cultivo de
feijoeiro irrigado no município de Janaúba, Estado de Minas Gerais, verificaram a
maior produtividade (2.436 kg ha-1) e o maior número de vagens por planta (17
vagens) na dose de 120 kg ha-1. Tais diferenças entre os valores podem ser atribuídas
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a características locais e a interação entre a cultivar e o ambiente, assim como
também a caraterísticas físico-químicas do solo de cada localidade.
Não houve análise de regressão significativa para as doses de nitrogênio dentro
de cada lâmina de irrigação para o NMVP (Figura 4). É notório a maior eficiência das
maiores doses de N nas lâminas de 110 e 150 % da ETo. Tal fato reitera a importância
da disponibilidade hídrica para a absorção do N, que é um elemento necessário em
todas as fases de desenvolvimento da cultura.
Figura 4: Análise de regressão para o número médio de vagens por planta em função dos níveis de
nitrogênio dentro de cada lâmina de irrigação. Tangará da Serra, MT – Brasil, 2014

Fonte: Os autores

Além da disponibilidade hídrica, os menores valores de NMVP nas lâminas de
30 e 70 %, também podem ser atribuídos pela baixa absorção de N e também de
outros elementos, pois o N é absorvido, em quase sua totalidade, através do fluxo de
massa, na qual o elemento é carregado pela água para uma região próxima da raiz
com potencial de água menor, evidenciando que, nestas condições a aplicação de N
em cobertura não promove aumentos significativos nos componentes de produção em
geral.
Na Figura 5, está apresentado o NMGV para as lâminas de irrigação para cada
nível de N aplicado em cobertura na cultura do feijoeiro. O NMGV aumentou com a
maior lâmina e dose de N em cobertura, exceto para a dose 0 kg ha -1, na qual a
regressão não foi significativa.
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Figura 5: Análise de regressão para número médio de grãos por vagem em função das lâminas de
irrigação dentro de cada nível de nitrogênio. Tangará da Serra, MT – Brasil, 2014.

Fonte: Os autores

Com exceção da dose de 0 kg ha-1, a lâmina de 150 % da ETo apresentou os
maiores valores para o NMGV (Figura 6). A lâmina de 30 % da ETo apresentou os
menores valores de NMGV, exceto para a dose de 0 kg ha-1 de N.
O menor NMGV da lâmina de 110 % (Figura 6) pode ser explicado em função
do maior NMVP da lâmina de 110 % (Figura 3), que reflete em um maior número de
grãos “chochos” por planta, o que não aconteceu para a lâmina de 70 %, que mesmo
com o menor NMVP, apresentou maior NMGV. Tal fato pode ser atribuído à
disponibilidade hídrica, que na lâmina de 110 % não foi eficiente para a maior resposta
da cultura aos níveis de N em cobertura.
Segundo Guerra, Silva e Rodrigues (2000), o número médio de grãos por
vagem é mais influenciado pela disponibilidade hídrica do que pelas doses de N em
cobertura. Concluíram também que o número de vagens por planta e a massa de cem
grãos variam com a disponibilidade hídrica e os níveis de N.
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Figura 6: Análise de regressão para o número médio de grãos por vagem em função dos níveis de
nitrogênio dentro de cada lâmina de irrigação. Tangará da Serra, MT – Brasil, 2014.

Fonte: Os autores

Verificando a análise de regressão para a P100G (Figura 7), evidenciam-se
maiores massas nas lâminas de 110 e 150 % respectivamente, com aumentos mais
pronunciados a partir da lâmina de 70 % da ETo. Observa-se, também, que o aumento
da lâmina, independente da dose de N aplicada em cobertura, promove o aumento da
massa dos grãos. Isto, possivelmente pela maior facilidade de absorção e
metabolismo de nutrientes pela cultura.
Figura 7: Análise de regressão para a massa de 100 grãos em função das lâminas de irrigação dentro
de cada nível de nitrogênio. Tangará da Serra, MT – Brasil, 2014

Fonte: Os autores
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Houve regressão significativa para análise de níveis de N nas lâminas de
irrigação, apenas para 110 e 150 % da ETo. A maior massa de 100 grãos da lâmina
de 150 % nas doses de 60, 90 e 120 kg ha de N garantiu a produtividade que, no
-1

entanto, não diferiu estatisticamente da lâmina de 110 % (Figura 8).
Binotti et al. (2010) não observaram influência de fontes e doses de nitrogênio
em cobertura para a variável massa de cem grãos do feijoeiro, assim como Moreira et
al. (2013) concluíram que a massa de 100 grãos não é afetada pelas doses de
nitrogênio na semeadura e em cobertura. Isto pode significar que a diferença entre
massas de grãos está mais relacionada à lâmina de irrigação do que ao N aplicado
em cobertura.
Entretanto, Chidi et al. (2002), avaliando a resposta do feijoeiro a aplicação de
doses de nitrogênio em cobertura em cultivo irrigado no município de Selvíria – MS,
verificaram o acréscimo de produtividade e massa de cem grãos para o N aplicado
em cobertura.
Figura 8: Análise de regressão para massa de 100 grãos em função dos níveis de nitrogênio dentro
de cada lâmina de irrigação. Tangará da Serra, MT – Brasil, 2014

Fonte: Os autores

A eficiência do uso da água (EUA) para as lâminas de irrigação em cada dose
de N estão apresentadas na Figura 9. Na ausência de N em cobertura (dose 0 kg ha

-

) a EUA foi maior na lâmina de 30 % da ETo, decrescendo com o aumento da

1

disponibilidade hídrica. Isso se deve, possivelmente, ao fato de que a ausência do N
prejudicou a produtividade da cultura do feijoeiro, que diante da disponibilidade hídrica
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não apresentou aumentos em produtividade. Este comportamento evidencia a
importância do correto manejo de adubação e irrigação nos cultivos agrícolas.
Figura 9: Análise de regressão para eficiência do uso da água em função das lâminas de irrigação
dentro de cada nível de nitrogênio. Tangará da Serra, MT – Brasil, 2014

Fonte: Os autores

Para os níveis de N de 30, 60, 90 e 120 kg ha , a EUA foi menor na lâmina de
-1

30 % da ETo, ou seja, a aplicação de N em cobertura sob estresse hídrico afetou
negativamente a cultura do feijoeiro, situação que é invertida quando ocorre o
aumento da disponibilidade hídrica para a cultura.
As maiores EUA ocorreram para as doses de 90 e 120 kg ha

-1

de N,

principalmente na lâmina de 110 % da ETo, ou seja, nesta lâmina e dose, houve maior
produtividade de grãos em relação à quantidade de água aplicada (kg mm ).
-1

A Figura 10 apresenta a análise de regressão para os níveis de nitrogênio em
função das lâminas de irrigação.
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Figura 10: Análise de regressão para a eficiência do uso da água em função dos níveis de nitrogênio
dentro de cada lâmina de irrigação. Tangará da Serra, MT – Brasil, 2014.

Fonte: Os autores

Verifica-se que os maiores incrementos foram obtidos nas doses de 60, 90 e
120 kg ha de N na lâmina de 110 % da ETo. Isto indica que a maior produtividade
-1

não é influenciada somente por um dos fatores, e sim pela interação entre eles.
Considerando a EUA a lâmina de 110 % de ETo nas doses de 60, 90 e 120 kg ha de
-1

N é maior às demais lâminas, sendo mais produtiva com menor quantidade de água.
Os totais irrigados e lâmina (ETo) estimada estão apresentados na Tabela 2.
Tabela 2: Lâminas de irrigação aplicadas à cultura do feijoeiro. Tangará da Serra, MT – Brasil, 2014
Lâmina aplicada (mm)
Data
L 30 % L 70 % L 110 % L 150 %
12/07/2014

30,00

30,00

30,00

30,00

16/07/2014

30,00

30,00

30,00

30,00

20/07/2014

30,00

30,00

30,00

30,00

24/07/2014

30,00

30,00

30,00

30,00

28/07/2014

30,00

30,00

30,00

30,00

01/08/2014

30,00

30,00

30,00

30,00

05/08/2014

30,00

30,00

30,00

30,00

09/08/2014

3,50

8,16

12,83

17,49

12/08/2014

6,97

16,27

25,56

34,86

18/08/2014

12,52

29,20

45,89

62,58

21/08/2014

7,27

16,96

26,65

36,35

25/08/2014

7,95

18,55

29,15

39,75

29/08/2014

11,86

27,66

43,47

59,28

29

01/09/2014

3,70

8,62

13,55

18,48

05/09/2014

1,98

4,62

7,26

9,90

10/09/2014

5,40

12,60

19,80

27,00

13/09/2014

6,00

14,00

22,00

30,00

19/09/2014

9,00

21,00

33,00

45,00

24/09/2014

4,50

10,50

16,50

22,50

10,50
16,50
28/09/2014 4,50
Total
295,14 408,65 522,17
Fonte: Os autores

22,50
635,69

A irrigação total necessária a partir da estimativa da ETo para Tangará da Serra
foi de 493,79 mm e as lâminas aplicadas foram 295,14, 408,65, 522,17 e 635,69 mm
correspondendo as lâminas de 30, 70, 110 e 150 da ETo, distribuídos em 20 eventos
de irrigação durante o ciclo da cultura do feijoeiro.
Monteiro, Angulo Filho e Monteiro (2010) obtiveram produtividade de 3.986,03
kg ha com lâmina total de 406,02 mm e dose de 160 kg ha de N. Salgado et al.
-1

-1

(2012), avaliando diferentes genótipos de feijoeiro quanto à aplicação de nitrogênio
em Gurupi, Estado do Tocantins, verificaram diferentes respostas de cultivares quanto
a utilização do nutriente. Observaram também maior diâmetro de caule, altura de
plantas e maior número de vagens por planta nas maiores doses de N aplicados.
Avaliando a resposta do feijoeiro quanto à aplicação de seis doses de nitrogênio
em cobertura sob sistema de plantio direto em Selvíria – MS, Alvarez et al. (2005)
constataram que a cultura responde a aplicação acima de 100 kg ha .
-1

De acordo com Brandão et al (2013), avaliando os efeitos do estresse hídrico
na fotossíntese e evapotranspiração do feijoeiro comum em Maringá – PR, há
influência direta da água disponível no solo nos processos de fotossíntese e
evapotranspiração da cultura, sendo a fotossíntese reduzida com a diminuição da
disponibilidade de água, assim como a evapotranspiração é afetada pelo crescimento
da cultura e disponibilidade hídrica. A condutância estomática foi considerada a
controladora da transpiração e fotossíntese.
Diante de todas as informações expostas, percebe-se que a interação entre as
lâminas de irrigação e a adubação nitrogenada em cobertura na cultura do feijoeiro
comum é complexa e dependente de vários fatores que atuam em conjunto, podendo
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assim, apresentar respostas ou comportamentos diferentes de acordo com a
metodologia de uso de ambos em conjunto.
O critério de quanto irrigar e que dose de N utilizar depende da análise criteriosa
dos dados apresentados e dos recursos hídricos e econômicos disponíveis, com o
objetivo de evitar desperdícios e prejuízos de ordem monetária.
Por fim, estão apresentadas os pontos de máximo estimados para as variáveis
NMVP, NMGV, P100G, P e EUA para a interação entre as lâminas de irrigação e as
doses de N em cobertura (Tabela 3).
Tabela 3: Pontos de máximo para as variáveis: Número de Vagens por Planta (NMVP); Número de
Grãos por Vagem (NMGV); Massa de 100 Grãos (P100G) e Produtividade (P) e Eficiência do Uso da
Água (EUA). Tangará da Serra – MT, Brasil, 2014
Ponto de máximo
Variáveis
NMVP NMGV P100G
P
EUA
L/D0

L/D30
L/D60
L/D90
L/D120
D/L30
D/L70
D/L110
D/L150

92,73

-

57,85

94,22

46,76

6,82

-

18,77

1207,23

2,82

146,92 144,23 121,05

155,70 106,88

10,25

4,41

21,21

2167,81

128,01

-

164,36

188,36 121,95

11,20

-

23,27

2741,28

3,86
4,32

146,68 130,08 160,49

205,89 126,96

11,91

3456,18

4,48

25,79

5,10

112,84 157,30 164,47

129,80 106,16

12,89

4,79

25,32

3227,13

6,17

-

80,84

-

80,30

77,89

-

3,16

455,39

1,60

-

60,34

-

10,45

8,98

-

4,10

-

1265,77

3,10

137,42 125,00 470,59

297,28 292,31

13,08

4,22

31,17

4222,04

85,20

99,01

-

7,88

104,10 103,83

11,80
4,85
3123,38 4,89
L = Lâmina de Irrigação; D = Dose de N
Fonte: Os autores

4. CONCLUSÃO
Houve interação significativa para todas as variáveis analisadas, exceto
diâmetro de colmo entre as lâminas de irrigação e níveis de nitrogênio aplicados em
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cobertura na cultura do feijoeiro no município de Tangará da Serra, Estado de Mato
Grosso.
A lâmina de irrigação estimada que proporcionou a maior produtividade foi a
110 % ETo com produtividade de 4222,04 kg ha-1.
A dose de nitrogênio estimada que resultou na maior produtividade foi a 90 kg
ha-1, com produtividade de 3456,18 kg ha-1.
A maior e menor eficiência do uso da água foram obtidas nas lâminas de 110 e
30 % da ETo, respectivamente.
O total irrigado nas lâminas de 30, 70, 110 e 150 % foram 295,14, 408,65,
522,17 e 635,69 mm, respectivamente.
Recomenda-se o estudo com maiores níveis de nitrogênio e lâminas de
irrigação para verificar a máxima produtividade da cultura do feijoeiro.
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Resumo: O objetivo dessa pesquisa foi avaliar as características morfológicas e
biométricas dos frutos e extração de óleo essencial da resina de Protium heptaphyllum
(AUBL.). MARCHAND. Os frutos da amescla foram coletados na Universidade
Estadual de Santa Cruz (UESC) no município de Ilhéus-BA, e avaliou-se: dimensões
(comprimento, largura), número de sementes por fruto e massa verde e seca. O
experimento de extração do óleo essencial da resina foi utilizado a técnica de
hidrodestilação acoplado ao sistema de extração Clevenger utilizando a temperatura
de 80 ºC. A amescla possui uma média de 12,07 inflorescências por galho, e em cada
inflorescência média de 14,33 flores. Os frutos são drupas ou nuculânio com 1-3
pirenos livres, epicarpo seco, fino e tem coloração verde quando jovem e avermelhado
quando maduro, o mesocarpo tem coloração branca acinzentada e o endocarpo
também é bem fino e tem coloração roxa escura. O tempo para extração dos óleos
essenciais é satisfatório quando se é extraído em curto período de tempo, pois, o
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prazo extenso pode ocasionar as perdas significativas dos compostos químicos.
Palavras-chave: Fenologia, Mata Atlântica, amescla.
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1. INTRODUÇÃO
A família Burseraceae compreende 21 gêneros e 600 espécies distribuídas
principalmente na América do Sul (ESTEVAM et al., 2018). Esta família é amplamente
representada pelo gênero Protium, com 135 espécies. O Protium heptaphyllum (Aubl.)
Marchand, conhecido como almácega, almecegueira e almecegueira-cheirosa,
originou-se na América do Sul e pode ser facilmente encontrado na Floresta
Amazônica. Esta espécie exsuda uma resina oleosa amorfa, chamada "breu-brancoverdadeiro" que é obtida do caule e apresenta aroma agradável e amplamente
utilizado na aromaterapia, na medicina popular, como analgésico, curativo e
expectorante (NOGUEIRA et al., 2019). Desse modo, estudos sobre suas
propriedades de espécies florestais veem se difundindo, assim, como a ciência
fenológica, demonstrando suas características físicas e biológicas na floresta. A
espécie Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand. desempenha um papel importante
por suas propriedades medicinais e comercialização no ramo da aromaterapia.
A fragmentação dos distúrbios decorrentes dos fatores físicos e biológicos das
florestas pode influenciar no processo vegetativo e na biodiversidade, ocasionando
problemas a esta e desenvolvimento das plantas (TABARELLI et al., 2010). A
fenologia é o ensaio de estudos que buscam caracterizar os fatores biológicos
influenciam os fatores bióticos e abióticos, avaliando a variação repetitiva da
vegetação (MORELLATO et al., 2000). A investigação da fenologia contribui para o
desenvolvimento desses estudos, pois, inicia a desmitificação da regeneração e
reprodução das plantas entrelaçado com o sistema planta-animal no consórcio de
evolução ambiental (MORELLATO et al., 2000).
Os estudos que circudam a fenologia possuem uma diversidade de
delineamentos que atuam de maneira direta e/ou indireta tornando assim, um sistema
complexo a ser difundido em seus termos e métodos adotados para ánalises de
dados, ocasionado uma dissipariedade na compreeensão dos métodos. Entretanto, é
notavel a sua importancia em ser abordada, pois, permite a caracterização dos ciclos
fenologicos que podem ser interpretado de duas maneiras: 1. qualitativa, definindo
apenas a pesença ou ausência da fenofase e 2. semi-quantitativa, que utiliza métodos
de cinco categorias desmitificando cada inidíviduo por meio de estimulos fenologicos
(MORELLATO et al., 2000).
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O presente estudo objetivou a avaliação fenológica do fruto e extração de óleo
essencial da resina da espécie Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand.

2. METODOLOGIA
Foram realizadas coletas de 15 em 15 dias de frutos de amescla (Protium
heptaphyllum (AUBL.). MARCHAND.) entre agosto de 2017 e julho de 2018 em áreas
de Mata Atlântica no município de Ilhéus-BA, mais precisamente na área onde localiza
o campus da UESC (Universidade Estadual de Santa Cruz). Após a marcação e
catalogação dos espécimes a serem estudados, foram realizadas visitas semanais
para acompanhamento do processo reprodutivo e diversas coletas. As ferramentas
utilizadas nesta etapa foram: esporas, tesoura de poda, canivete, cordas, podão,
gilete, balança de precisão, estufa para secagem de material botânico, que foram
utilizadas para cortar galhos, coletar frutos, pesar e secar.
O acompanhamento foi realizado tanto da maneira quantitativa quanto
qualitativa, ou seja, além do acompanhamento e da verificação do estado reprodutivo
ou vegetativo dos espécimes, também foram coletados dados acerca das quantidades
de

órgãos

reprodutivos

presentes

nos

espécimes

pesquisados,

além

de

características vegetativas.
Para a caracterização dos frutos, foram feitos tanto estudos no campo acerca
de suas características, quanto em laboratório.
Foram considerados os seguintes aspectos para a caracterização do fruto:
dimensões (comprimento e largura); número de sementes por fruto (normais e
predadas) e massa verde e seca. Estas avaliações e observações foram feitas
mediante uma amostragem aleatória de 80 frutos. O comprimento e a largura dos
frutos foram medidos, utilizando-se um paquímetro de precisão de 0,1 mm, sendo o
comprimento medido da base até o ápice e a largura medidas na linha mediana dos
frutos. Os dados das características quantitativas foram submetidos à análise
descritiva, obtendo-se as respectivas médias.
O experimento de extração do óleo foi realizado no Laboratório de
Ecotoxicologia da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC). O
método utilizado para obtenção dos óleos essenciais foi a hidrodestilação. Os óleos
foram extraídos a partir de 50 g de resina de Protium heptaphyllum (Aubl.). Marchand.
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A resina foi pesada e colocada em um balão volumétrico de fundo redondo com
capacidade de 500 mL, no qual foram adicionados 250 mL de água destilada.
Posteriormente, o mesmo foi acoplado ao sistema de extração Clevenger. O tempo
de extração utilizado foi de duas horas, com a temperatura de 80 ºC e todas as outras
condições experimentais foram mantidas constantes (SANTOS, 2019).
Durante a hidrodestilação, a cada quatro minutos mediu o volume dos óleos
obtidos na escala graduada do sistema de extração e ao fim da extração, os óleos
foram coletados e armazenados em frascos de vidro ao abrigo da luz. No processo de
destilação foi avaliado o rendimento da extração do óleo. Em relação à qualidade do
óleo, as variáveis analisadas foram: rendimento, densidade e pH.

3. RESULTADOS
Em sua fenologia reprodutiva, a espécie P. heptaphyllum apresentou um curto
período em florescimento e um longo período na fase de frutificação conforme Figura
1. Observa-se que o início do florescimento ocorreu durante o período
outubro/novembro e encerrou-se no mês de novembro. Já a frutificação estendeu-se
de dezembro de 2017 a julho 2018. Entretanto, podem ocorrer variações neste
período em função das condições climáticas, principalmente.
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Figura 1: Frequência mensal em cada fenofase reprodutiva da espécie arbórea (Protium
heptaphyllum (AUBL.). MARCHAND.).

Fonte: Os autores

Como pode ser observado na Tabela 1, cada galho possui uma média de 12,07
inflorescências, e cada inflorescência apresenta uma média de 14,33 flores, estas
apresentam características como inflorescências multifloras, flores pequenas, creme
esverdeadas, actinomorfas, 4-meras, pedicelo com comprimento de até 5 mm, cálice
campanulado, corola mais ou menos infundibuliforme, pétalas ovais, eretas, ou
reflexas só no ápice, carnosas, filetessubulados, gineceu glabro, estilete distinto, com
4 estigmas lobado.
Tabela 1: Média de quantidade de flores por inflorescência e inflorescências por galho de (Protium
heptaphyllum (AUBL.). MARCHAND.).
Parâmetros QTD INF/G QTD F/INF
Média

12,07

14,33

Legenda: QTD INF/G = Quantidades de inflorescências por galho, QTD F/INF = Quantidade de flores
por inflorescência.
Fonte: Os autores

Além do acompanhamento fenológico da espécie, fora realizado a
caracterização morfológica e biométrica dos frutos. A análise descritiva das
dimensões dos frutos de P. heptaphyllum e número de sementes por fruto encontramse na Tabela 2.
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Tabela 2: Dimensões médias do fruto e número de sementes do (Protium heptaphyllum (AUBL.).
MARCHAND.). aos 15, 30, 45 e 60 dias após o início da frutificação
Dias
Comprimento
Largura
Número de
Massa verde
Massa seca
(cm)
(cm)
sementes
(g)
(g)
15
1,77 ± 0,13
0,69 ± 0,06
0,583 ± 0,049
0,050 ± 0,003
30
2,51 ± 0,23
1,20 ± 0,11
6,985 ± 1,41
0,179 ± 0,011
45
3,89 ± 0,43
1,92 ± 0,41
1,75 ± 0,23
10,636 ± 2,03
0,278 ± 0,022
60
4,17 ± 0,28
2,24 ± 0,46
2,32 ± 0,39
15,26 ± 3,14
0,366 ± 0,034
Fonte: Os autores

Na Tabela 3 observam-se as propriedades físicas do óleo essencial na
temperatura de 80 ºC com rendimento de 10,70%, densidade 0,8657 e pH 7.
Tabela 3: Propriedades físicas do óleo essencial extraído da resina de Protium heptaphyllum (AUBL.).
MARCHAND
Temperatura de extração (°C) Rendimento (%) Densidade (g/m) pH
80
10,70 ± 0,73
0,8657 ± 0,0261 7,0
Fonte: Os autores

4. DISCUSSÃO
Diante das variadas opiniões sobre os frutos carnosos e deiscentes de Protium,
Barroso et al. (1999) classificam como filotrimídio, correspondendo ao fruto cujo
exocarpo se abre em valvas, ficando as sementes encerradas no endocarpo
lignificado, cobertas parcial ou totalmente por mesocarpo mais ou menos carnoso ou
lenhoso. Já Spjut (1994) refere-os como nuculânios, por se tratar de frutos
simples,com pericarpo seco, de uma ou mais sementes, indeiscente ou
ocasionalmente deiscente.
No processo de extração a vapor ou mais conhecido como hidrodestilação,
caracterizados pela composição química dos óleos essenciais trafegam pela demanda
de utilizar um curto período de tempo na extração, para que, se alcance o resultado
desejado sendo que, no período mais longo no processo de extração pode ocorrer a
depreciação dos compostos pela exposição em excesso no processamento para
adquirir o óleo (SILVEIRA et al., 2012).
A composição dos óleos essenciais constituintes das plantas possui diversas
variedades de determinação genética, os fatores de alteração podem ser descritos
pela sua origem, propriedades químicas e físicas, período vegetativo e condições
climáticas, estes fatores podem influenciar na classificação da produção da extração
dos óleos essenciais (SILVA, 2006)
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O parâmetro abordado para definir o período correto para extração dos óleos
essenciais é caracterizado pela qualidade e a viabilidade econômica, visto que, para
obtenção de rendimento no processo de extração é necessário o tempo correto, para
que, se alcance o objetivo delimitado, pois, o tempo variável irá definir o processo mais
adequado para extração na quantidade desejada (SANTOS, 2019).

5. CONCLUSÃO
A amescla possui uma média de 12,07 inflorescências por galho, e em cada
inflorescência média de 14,33 flores.
Os frutos são drupas ou nuculânio com 1-3 pirenos livres ou mais ou menos
unidos, epicarpo seco, o epicarpo é fino e tem coloração verde quando jovem e
avermelhado quando maduro, o mesocarpo tem coloração branca acinzentada e o
endocarpo também é bem fino, e tem coloração roxa escura.
O tempo para extração dos óleos essenciais é satisfatório quando se é extraído
em curto período de tempo, pois, o prazo extenso pode ocasionar as perdas
significativas dos compostos químicos.
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Resumo: A produção de poliestireno expandido (EPS), ou isopor no Brasil chega a
100.000 toneladas por ano. Esse material é de difícil reciclagem e seu tempo de
decomposição na natureza é elevado. Diversos estudos têm sido realizados visando
reduzir esses impactos, e a biotecnologia é uma ferramenta relevante para isso.
Pensando assim, este trabalho avaliou a biodegradação de poliestireno expandido
utilizando microrganismos presentes no trato intestinal de larvas de Tenebrio molitor
Linnaeus, 1758 e Zophobas morio Fabricius, 1776. Bactérias e fungos encontrados
no trato intestinal dos microrganismos foram utilizadas em ensaios de biodegradação
em placas contendo meio de cultura BDA e PCA e pedaços de poliestireno durante
um período de 48 dias. Em nosso estudo, verificamos que as bactérias e fungo
encontrados no trato intestinal das larvas apresentaram em média uma taxa de
degradação do EPS de 4,36% no caso das bactérias e 8,56% para o fungo,
evidenciando que esses microrganismos possuem um grande potencial de
biodegradação.,
Palavras-chave: Biodegradação. Plásticos. Redução de resíduos.
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1. INTRODUÇÃO
No brasil, a cada ano que se passa a geração de resíduos sólidos cresce. O
crescimento da população no geral, da produção industrial e da consequentemente
ampliação do consumo da população tem ajudado deliberadamente nesses fatores e
consigo seguem as preocupações vigentes no que diz respeito a reciclagem de
insumos oriundos da produção e do consumo que prontamente são descartados como
resíduos sólidos (AMBRÓSIO, 2017).
Com as inerentes preocupações populares acerca do tema reciclagem, seguiuse as consequentes inovações tecnológicas que buscaram a partir de análises
cientificas e metodologias alinhar ideias em busca de soluções viáveis para solucionar
os problemas recorrentes ao alto grau de consumo e produção de lixo da sociedade
vigente (KNAUF, 2019).
Com o avanço da ciência e com a descoberta do DNA recombinante, deu-se
início a um novo conceito de tecnologia hoje utilizado em todas as áreas das relações
humanas conhecido como Biotecnologia, abrangendo de saúde pública à engenharia
estrutural. Esse conceito foi trazido para proporcionar soluções para os resíduos
sólidos gerados e culminou no que hoje se entende como processo de biodegradação
por intermédio de bactérias (GROTE, 2003).
Uma maneira eficaz e limpa para o manejo do EPS é o uso da biotecnologia
sendo uma ferramenta relevante de combate a impactos ambientais, visto que, por
definição, refere-se à utilização de sistemas biológicos, organismos vivos ou
derivados, a fim de criar ou modificar produtos e processos em usos específicos
(FERRO, 2010).
Diante do exposto, o presente trabalho busca realizar uma avaliação praticametodológica da capacidade de biodegradação de poliestireno expandido por parte
das bactérias e fungos presentes no trato intestinal das larvas de Tenebrio molitor
Linnaeus, 1758 e Zophobas morio Fabricius, 1776.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Para o experimento, realizado no laboratório de bioprocessos da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, Campus Campo Mourão, foram utilizadas larvas das

45

espécies Tenebrio molitor L. e Zophobas morio L. oriundas do repositório de material
biológico do laboratório.
Frações do trato intestinal das lavras foram extraídas e inseridas em água
peptonada, centrifugadas, e posteriormente inoculadas em cultura sólida (PCA e
BDA). Após 7 dias, observou-se o crescimento de 6 colônias de bactérias de diferente
coloração e uma colônia de fungo. Todas foram isoladas em placas de petri. As
colônias de bactérias foram nomeadas e distribuídas por numeração da seguinte
forma: bactéria vermelha (1, 2 e 3), bactéria amarela (5, 6 e 7), bactéria branca
brilhante (9), bactéria leitosa (8), fungo (4). As bactérias vermelha e leitosa, bem como
o fungo, são do trato intestinal da larva de Tenebrio molitor L., e as bactérias amarela
e branca brilhando são do trato intestinal da larva de Zophobas morio L. O processo
de isolamento das bactérias e fungo foi realizado em uma capela de fluxo, para que
não houvesse contaminação por outras bactérias e fungos indesejados.
O material a ser degradado, poliestireno expandido (isopor), foi dissolvido em
triclorometano (CHCl3), seco em estufa a 40º.C, recortado em quadrados, pesados
antes de serem levados para as placas de petri. O material foi cortado em pequenos
pedaços de 1cm². Após a colonização das bactérias e do fungo nas placas de petri, o
poliestireno expandido foi inserido junto ao meio de cultura, para que então fosse
possível analisar no decorrer do experimento a quantidade de material que seria
degradada pelos microrganismos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após 48 dias de incubação em estufa com temperatura média de 28ºC, foi
mensurada a taxa de biodegradação de EPS para cada uma das amostras nas placas
contendo o material, a partir da variação de massa dos pedaços de isopor, antes (mi)
e após (mf) o experimento (Tabela 1).

Amostra
01
02
03
04
05
06
07

Tabela 1: Biodegradação das placas de EPS
mi (mg) mf (mg) Δm (mg) Taxa de biodegradação (%)
15,60
14,70
0,90
5,80
14,90
14,10
0,80
5,36
20,10
19,80
0,30
1,50
22,20
20,30
1,90
8,56
8,70
8,50
0,20
2,30
14,50
13,40
1,10
7,60
20,70
20,30
0,40
1,93
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08
09

13,30
12,30

12,80
0,50
12,00
0,30
Fonte: Os autores

3,76
2,44

Yang et al (2015) ressaltam que “existe grande diversidade microbiológica em
simbiose com a larva de Tenebrio, onde seu trato digestivo pode ser considerado um
biorreator eficiente e a cepa em suspensão de Exiguobacterium sp.“. No estudo
realizado por esses autores, o índice de degradação média do EPS foi de 7,4% em
60 dias de testes. Em nosso estudo, podemos verificar que as bactérias e fungo
encontrados no trato intestinal das larvas apresentaram em média uma taxa de
degradação do EPS de 4,36% no caso das bactérias e 8,56% para o fungo,
evidenciando que esses microrganismos possuem um grande potencial de
biodegradação (Figura 1).
Os estudos envolvendo consumo de EPS por microrganismos tem sido
promissores, e inúmeras espécies de bactérias e fungos possuem bom desempenho,
metabolizando o EPS. De acordo com Yang et al (2018), “os ensaios não são
padronizados devido à grande diversidade e fatores limitantes para o metabolismo de
cada espécie estudada, impossibilitando a comparação de rendimento entre eles”.
Figura 1: Percentual de perda de massa em cada placa

Fonte: Os autores

Separando os microrganismos de cada placa acordo com suas características
visuais, observa-se 5 espécies diferentes: vermelha (placas 1, 2 e 3), fungo (placa 4),
amarela (5, 6 e 7), leitosa (placa 8) e branco brilhante (placa 9). O percentual de perda
para cada microrganismo é evidenciado na Figura 2, revelando que o fungo foi mais
eficiente em comparação às espécies de bactérias.
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Figura 2: Média percentual de perda de massa para cada microrganismo

Fonte: Os autores

A massa de polietileno metabolizada pelos microrganismos foi separada de
acordo com a larva de origem, ou seja, Tenebrio molitor Linnaeus (Placas1,2,3,4e8) e
Zophobasmorio Fabricius (Placas 5,6,7 e 9) e então feito a média de perda de suas
massas.
Medeiros et al. (2018) “concluíram que Tenebrio molitor Linnaeus teve um
rendimento maior que Zophobas morio Fabricius em uma dieta à base de EPS”. Em
nosso trabalho verificamos o mesmo comportamento (Figura3) onde, a taxa média de
biodegradação para microrganismos oriundos de Tenebrio molitor Linnaeus foi de 5%
e, 3,58% para as existentes no Zophobas morio Fabricius.
Figura 3: Perda de massa de EPS para cada tipo de larva

Fonte: Os autores

4. CONCLUSÃO
O peso final das placas 3, 7 e 5 apresentaram uma redução de 1,49%, 1,93%
e2,3% respectivamente, já as placas 4 e 6 apresentaram uma redução de 8,56% e
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7,59%, umpercentual significante de biodegradação. O fungo se mostrou mais
eficiente que as bactérias. Novos estudos devem ser realizados para identificaçãodos
microrganismos e enzimas envolvidas no processo de biodegradação do EPS e
posterioriavaliar o desempenho destes em elevados níveis de massa deisopor.
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Resumo: UDatado do ano de 2006, o vigente Plano Diretor da cidade de São Luís
– MA, que tem previsão de atualização periódica de 10 anos, não contempla
atualmente as demandas de desenvolvimento dos espaços urbanos e rurais. Sob
demanda do Poder Judiciário, em 2014 teve-se uma proposta de atualização do
mesmo, que, sob fortes debates que arrolaram até o ano de 2019, culminou na
proposta de atualização apresentada pelo Poder Legislativo local. Entretanto, por
não possuir um projeto de zoneamento atrelado, tal proposta pode acarretar
severos danos ambientais caso sua posição não seja revista. Ademais, a proposta
de diminuição do território rural sem que haja a participação efetiva das
comunidades rurais envolvidas, evidencia a submissão do Estado aos interesses
do capital e consequentemente a penalização das comunidades rurais e povos
tradicionais. Nesse sentido, propõe-se, observando a legislação vigente, discutir
os critérios que permeiam as intencionalidades do zoneamento ambiental na
proposta de atualização do Plano Diretor de São Luís. De modo a alcançar tal
objetivo, se intenta identificar os pontos positivos e negativos nos casos
observados, assim como analisar os impactos diretos que a mudança da área de
abrangência da legislação pode impactar no meio rural de São Luís. A presente
pesquisa se constitui para além de uma breve introdução, uma reflexão acerca do
conceito de Zoneamento e Macrozoneamento Ambiental, a comparação entre os
zoneamentos elaborados, bem como a correlação entre os casos analisados, e
por fim a apresentação das considerações finais.
Palavras-chave: Plano Diretor; Zoneamento Ambiental; Geografia Agrária;
Geografia Urbana.
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1. INTRODUÇÃO
A cidade de São Luís no estado do Maranhão, possui o plano diretor de 2006,
a lei de zoneamento de 1992 com a iniciação da atualização do plano diretor em 2014
e atualização sendo discutida publicamente em 2019 adiante, tendo um atraso de 3
anos para essa discussão de acordo com a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001,
denominada Estatuto das cidades, o Plano Diretor deverá ser revisto, periodicamente
a cada 10 anos.
Em todas essas leis que visam ordenar a divisão territorial de uma cidade em
expansão existem divergências e conflitos de interesses voltadas as áreas de
utilização rural. A Lei Municipal de São Luís nº 4.669 de 11 de outubro de 2006 versa
sobre o Plano Diretor do município tratando como principal instrumento normativo que
norteia as políticas públicas voltadas para o crescimento e desenvolvimento do
espaço urbano e rural. Ele trata dos instrumentos, dos objetivos, bem como os meios
de alcança-los de forma socioambiental e sustentável. (São luis,2006)
Dessa forma, portanto, em janeiro de 2014, sob demanda da Promotoria de
Justiça de Proteção ao Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural, o Instituto
da Cidade, Pesquisa e Planejamento Urbano e Rural – INCID apresentou a proposta
de atualização do Plano Diretor do município de São Luís – MA. Contudo, a proposta
foi recusada por apresentar medidas como a verticalização de bairros litorâneos e o
aumento da altura dos pavimentos para garagens.
Após ser revisto, em 2019 o poder público apresentou uma nova proposta de
atualização, entretanto sem um projeto de zoneamento atrelado ao Plano Diretor.
Assim, a presente pesquisa busca compreender de que forma a proposta de
atualização do Plano Diretor de São Luís trata a questão do Macrozoneamento
Ambiental da cidade, uso e ocupação do solo, tendo em vista o período de 13 anos
entre o plano vigente e a proposta concebida em 2019.
Para tanto, objetiva-se lançar mão de legislações vigente, tais como a Lei nº
4.669/2006 – Plano Diretor, da revisão da Lei nº 3.253/92 que trata do zoneamento,
parcelamento, uso e ocupação do solo, bem como da minuta da proposta de
atualização da Lei nº 4.669/2006 para discutir os critérios que permeiam as
intencionalidades do zoneamento ambiental na proposta de atualização do Plano
Diretor de São Luís. Nesse sentido, para subsidiar essa discussão elencamos como
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objetivos específicos: 1) identificar e analisar os impactos diretos que a mudança da
área de abrangência da legislação pode impactar no meio rural de São Luís; 2)
identificar de pontos positivos e negativos nos casos analisados.
Propomos a estruturação deste, para além desta breve introdução, uma
reflexão acerca do conceito de Zoneamento e Macrozoneamento Ambiental, a
comparação entre os zoneamentos elaborados, bem como a correlação entre os
casos analisados, e por fim a apresentação das considerações finais.
2. DESENVOLVIMENTO
2.1 PLANO DIRETOR E ZONEAMENTO
O Plano Diretor Participativo de acordo com Moreira (2013) é um instrumento
que visa a organização de modo jurídico administrativo de áreas urbanas e que tem a
participação direta de agentes públicos e da sociedade civil para a elucidação dessa
distribuição, ele deve previamente discutir as questões de organizações das cidades
e nesse documento tem que conter políticas e diretrizes para o planejamento urbano
como acesso a terra urbanizada, saneamento ambiental, política de mobilidade,
política de habitação, de saúde, educação, cultural, dentre outros aspectos relevantes
para uma estruturação e ordenamento urbano.
O Macrozoneamento Ambiental tem um papel preponderante em uma proposta
de ordenamento territorial. Esse instrumento deve levar em consideração a variável
ecossistêmica quando se trata de ordenamento do território, de forma que sejam
estabelecidas possibilidades para a atuação humana no espaço. Em geral, o
Macrozoneamento Ambiental é o contraponto aos aspectos sociais e econômicos
quando se trata de ordenamento territorial.
Iremos analisar diretamente o Plano Diretor como instrumento básico da
política de desenvolvimento e de expansão urbana, tendo em vista a configuração do
zoneamento ambiental de São Luís e suas mudanças em relação ao Plano Diretor de
Lei nº 4.669 de 11 de outubro de 2006, retratando também a Lei nº 3.252 de 29 de
dezembro de 1992 com o projeto de atualização instaurado em 2014 e que em 2019
ainda está sofrendo alterações para que seja aprovado, e retrataremos questões de
alterações das áreas urbanas e rurais.
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De acordo com Moreira (2013), o Plano Diretor teve um anteprojeto que foi
organizado em 1974 no momento e que a cidade começava a expandir os eixos
urbanos diretos e os eixos de ocupação espontânea, mas foi somente em 1992 que a
cidade teve seu primeiro Plano Diretor através da lei municipal 3252/92, porém, esse
plano não contemplou a participação da população, centralizando assim todas as
decisões sobre o poder público.
Segundo Ferreira (1999, p. 156) o Plano Diretor de 1992 em seu artigo 1º 83
ressalta que é o instrumento básico de um processo de planejamento municipal para
implantação da política de desenvolvimento urbano, norteando a ação dos agentes
públicos e privados, através dos objetivos, diretrizes, instrumentos e disposições
gerais. Sendo assim, quando se trata somente o poder público e o particular dá uma
tratativa excludente à população que não possui o “capital” e desvalorizou fatores que
determinam ocupações espontâneas.
Tratando pra questão fundiária, em São Luís há uma questão de sofrer pela
regularização da posse da terra, pois registro ainda está como terras dá União que
foram ocupados de maneira irregular durante vários anos, por esse motivo na
atualização do Plano Diretor a questão de terras fundiárias é uma das tratativas mais
colocadas em pauta.
Em 2005, com o lema: “Reforma Urbana: Cidade para todos” e o tema:
“Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano” foi realizada a
II Conferência da Cidade de São Luís, nos dias 4, 5 e 6 de julho. Na ocasião,
os assuntos debatidos foram: Participação e Controle Social, Questão
Federativa, Política Urbana Regional e Metropolitana e Financiamento do
Desenvolvimento
Urbano
além
de
Plano
Diretor
84 Participativo observando os seguintes eixos: Noções gerais sobre Plano
Diretor; Princípios e Diretrizes para a elaboração do Plano Diretor; Objetivos
do Plano Diretor e Etapas de elaboração do Plano Diretor. (CONCEIÇÃO,
2009 p. 4)
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Figura 1: Zoneamento Municipal de 1992

Fonte: Os autores

A partir da estruturação da revisão do Plano Diretor em 2006 que já obteve a
participação direta da população pensou-se que haveria uma interferência mais direta
no quesito de ordenamento estrutural por conta das participações de movimento de
moradores, porém eles não conseguiram levar as atenções para as áreas de risco ou
de ocupação desordenada. A Participação direta da população foi escassa por
motivos de divulgação justamente para fazer um ordenamento voltado para a
expansão da malha urbana em direção à parte menos ocupada de São Luís.
2.2 ZONEAMENTO DE SÃO LUÍS: ÁREA RURAL X ÁREA INDUSTRIAL
A cidade de São Luís, contendo aproximadamente um milhão de habitantes,
possui o Plano Diretor de 2006, a lei de zoneamento de 1992, a iniciação da
atualização do Plano Diretor em 2014 e atualização sendo discutida publicamente em
2019. Em todas essas leis que visam ordenar a divisão territorial de uma cidade em
expansão, existem divergências e conflitos de interesses voltadas as áreas de
utilização rural e áreas de expansão da industrialização.
Como a expansão da cidade começou a desejar que industrias de expressão
fizessem parte de sua estrutura, foram ordenadas parte de São Luís para que essa
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pratica fosse implementada, porém esse crescimento foi ordenado com o limite da
zona rural e isso se torna uma constante de lutas por áreas importantes.
O Plano Diretor de 2006 visa o controle da expansão do perímetro urbano do
município para assegurar questões ambientais, sociais da área rural e a continuidade
de comunidades que fazem um papel cultural e sentem uma questão de topofilia por
seu lugar de origem, para que mantenha sua produção.
Figura 2: Área Urbana e Área Rural de São Luís

Fonte: Os autores

De forma breve, o Estatuto da Cidade traz que o Plano Diretor que foi aprovado
por lei municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão
urbana, sendo parte do planejamento do município devendo as leis, como por
exemplo, as orçamentárias, contemplar as prioridades dele, ou seja, estarem
alinhadas ao processo de planejamento municipal
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Por esse motivo em 2014 houve a iniciativa de uma atualização do Plano Diretor
e que por motivos de pesquisa envolvendo a sociedade e o poder público ainda está
sendo estudada em 2019 para ser aprovada mais brevemente possível para que
sejam sanados os problemas anteriores, contudo um dos motivos debatidos e que
existem processos para que não aconteça é justamente o novo zoneamento que
favorece as indústrias tomando por volta de 40% do que era posteriormente
denominada área rural.
Figura 3: Proposta de zoneamento de 2014

Fonte: Os autores

Para Brito (2009), o Plano Diretor atual da cidade de São Luís, em relação ao
uso e ocupação do solo foi desmerecido, sendo vista de uma perspectiva de geração
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de mapas, cartogramas entre outros, trazendo um lado escuro do plano, onde temas
são pouco vistos e com debates quase nulos, resultando no estabelecimento de um
macrozoneamento técnico dividido em 05 macrozonas limitadas à definição de
características gerais e conceituais e suas configurações. Uma vez que o Plano
Diretor é imprescindível, pois deve servir de diretrizes para a construção de políticas
públicas de desenvolvimento e expansão urbana e rural.
Nossa sociedade está encharcada da ideia generalizada de que o Plano
Diretor (na concepção ampla) é um poderoso instrumento para a solução de
nossos problemas urbanos, na verdade indispensável, e que, em grande
parte, se tais problemas persistem é porque nossas cidades não tem
conseguido ter e aplicar esse miraculoso Plano Diretor. É impressionante
como um instrumento que praticamente nunca existiu na prática, possa ter
adquirido tamanho prestígio por parte da elite do país. (VILLAÇA, 2005, p.
11)

3. MACROZONEAMENTO AMBIENTAL VIGENTE E O PROPOSTO VIGENTE
De acordo com art.25 da seção I do capítulo III do título IV do Plano Diretor
vigente em São Luís-MA, para identificar as partes da cidade em que a preservação
ambiental é uma questão prioritária foi utilizado o método do macrozoneamento
ambiental em que nessas áreas seria obrigatória a manutenção das características e
qualidade do ambiente natural. Sendo assim, as macrozonas representam grande
parte do patrimônio natural encontrado no município e para isso deve-se voltar a
atenção para essas zonas sendo de suma importância a sua manutenção.
Para isso o macrozoneamento foi dividido em dois grupos nos quais possuem
características específicas. São eles:
3.1 ÁREAS DE PROTEÇÃO INTEGRAL
Onde são definidas através da legislação federal como áreas de preservação
permanente (APP) que tem como objetivo preservar a natureza e seus recursos
permitindo o uso para apenas alguns casos como a pesquisa, ecoturismo e educação
ambiental, de acordo com a lei específica. No caso de São Luís as APPs encontradas
são a Estação Ecológica do Sítio Rangedor e o Parque Estadual do Bacanga;
3.2 ÁREAS DE USO SUSTENTÁVEL
Que são áreas que visam garantir a durabilidade dos recursos ambientais
renováveis, assim como os processos ecológicos de modo que possa manter a
biodiversidade de forma socialmente justa, e tem como objetivo conciliar a
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conservação da natureza junto ao uso dos recursos naturais de forma sustentável. Em
São Luís são caracterizadas como áreas de uso sustentável: Área de Proteção
Ambiental do Maracanã; Área de Proteção Ambiental do Itapiracó; Parque Ecológico
da Lagoa da Jansen; Sítio Santa Eulália; Parques Urbanos do Bom Menino, Diamante
e Rio das Bicas, além das áreas de praias e áreas de Recarga de Aquífero que são
áreas planas e altas com a cota altimétrica entre 40 a 60 que possuem grande
quantidade de sedimentos arenosos onde apresentam alta permeabilidade, sendo
assim de grande importância para a manutenção dos recursos hídricos do município
de São Luís.

4. PROPOSTA
A PNMA, Lei no 6.938 de 1981, institui o Zoneamento Ambiental, a fim de que
este, articulado aos outros instrumentos por ela propostos, contribui na preservação,
melhoria e recuperação da qualidade ambiental, bem como no desenvolvimento
socioeconômico, na segurança nacional e na proteção à dignidade da vida humana.
Haja vista, esse zoneamento que o governo intervém na utilização dos espaços
geográficos e também no domínio econômico, para organizar o espaço-produção da
cidade, lembrando que estes usos são de interesse local, ou seja, de competência
municipal. Sendo assim, discutiremos os planos propostos e vigentes a fim de verificar
o que mudou no plano;
Houve grandes mudanças no plano na questão ambiental, onde foram inseridos
novos artigos e incisos no plano acerca de zonas, ex. Art. 29, Macrozoneamento
Ambiental, antes possuía duas divisões; Macrozona de Proteção Integral; II Macrozona de Uso Sustentável; no atual possuem 3 divisões, (I - Macrozona de
Proteção Integral; II - Macrozona de Uso Sustentável; III - Macrozona de Uso e
Manutenção da Drenagem.), essa macrozona vai determinar a preservação e
proteção de áreas de relevância ambiental e a biodiversidade, permitindo-se apenas
os usos voltados à pesquisa, ao ecoturismo e à educação ambiental. E com a nova
inclusão do Macrozona de Uso e Manutenção da Drenagem para garantir a
perenidade dos recursos hídricos, bem como assegurar a drenagem e a infiltração da
água no solo no perímetro municipal.
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Inclusão de artigos de áreas de preservação ambiental (Art. 31.) I - Manguezais;
II - dunas fixas e sua vegetação; III - rios perenes e intermitentes e suas margens; IV
- nascentes e/ou “olhos d’água”; V - entorno das lagoas, lagos e reservatórios d’águas
naturais; VI - reservatório de água do Batatã; VII - encostas com declividade superior
a 45°; VIII – falésias. Novas categorias de Unidades de Conservação (Art. 32), antes
possuía duas, I - Parque Estadual do Rangedor; II - Parque Estadual do Bacanga;
agora foi adicionado , III – Qualquer outra Unidade de Conservação da categoria
Proteção Integral posteriormente criada por meio de instrumento normativo
competente.
Criados Parques Urbanos Municipais que são espaços públicos com
predominância de elementos naturais, principalmente cobertura vegetal, destinados à
recreação. Com objetivos de valorizar os espaços e paisagens naturais, propiciando
lazer, entretenimento a população. Foram adicionados o IV - Parque Ambiental e
Recreativo do Itaqui-Bacanga e; V - Qualquer outro Parque Urbano posteriormente
criado pelo poder público. Que no caso do plano de 2006 eram os parques; Parque
Temático Quinta do Diamante; Parque Esportivo e Recreativo do Bom Menino; Parque
Rio das Bicas;
Na atual proposta, o que podemos notar é que teve grandes contribuições e
diferenças nos dois planos de 2006 e 2018/2019, nas questões de inclusão de artigos
e exclusão, houve melhorias, mas também devemos notar mudanças que não são
agradáveis nas perspectivas socioambientais de São Luís -Ma. Houve uma grande
diminuição de áreas que eram protegidas, por exemplo e a zona rural que perde
espaço para as zonas . Estão previstas a redução das áreas de dunas, diminuição
das áreas de preservação ambiental, como o sítio Santa Eulália que tem uma
diversidade de espécies de árvores e animais, além de áreas de recargas de aquífero.
Muitas regiões podem sofrer com a especulação imobiliária, as indústrias e
construções ocuparem um espaço que antes era verde.

5. PONTOS POSITIVOS E PONTOS NEGATIVOS
A cidade de São Luís, conta com aproximadamente um milhão de habitantes,
em vista seu crescimento trouxe com si, o crescimento industrial como já foi dito,
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alcançando também as zonas rurais. Crescimento esse também não foge de
problemas de um grande centro.
O Plano Diretor, vai surgir como forma de amenizar e controlar a expansão
buscando proteger as condições socioambientalistas da área rural e resistência das
comunidades e suas atividades vinculadas a terra e ao mar, não só como atividade
propriamente dita, mas também como forma de resistência de sua cultura e sua
própria existência.
Nesse processo de revisão de Plano Diretor, a participação das comunidades
é de extrema relevância, sabendo que os mesmos compreendem como ninguém sua
realidade cotidiana e suas dificuldades. No entanto é pouca a participação dessas
comunidades nas audiências, e as poucas pessoas que conseguem participar muitas
vezes não compreendem do que se trata, e isso se deve ao uso de linguagem
extremamente tecnicista. Outro problema também, vai ser a pouca divulgação dos
locais de reunião e datas, problema que vem sendo muito pertinente.
A falta de interações da população vai acarretar nas questões que contribuem
para a manipulação da divisão das zonas, contribuindo ainda mais para a expansão
Industrial e acúmulo do capital. Além das questões de zoneamento, a infraestrutura
que é disponibilizada para as comunidades vem sendo um problema bem como a
mobilidade urbana, infraestrutura básica nos bairros, postos de saúde, escolas
próximas de casa para os filhos estudarem, demandas mais cobradas nas audiências.
No novo Plano Diretor, caso aprovado, algumas áreas da Zona Industrial
seriam integradas às Zonas Rurais, exemplo a Zona Rural do Tibiri. O problema desta
mudança se relaciona com a proibição de áreas residenciais próximas às indústrias,
caso aprovada, esta mudança abriria espaço para possíveis implementações de
empresas não-agroindustriais, já asseguradas no Plano Diretor vigente.
A implantação de conjuntos residenciais nas Zonas Rurais também é um
problema a ser discutido na proposta do novo Plano Diretor, estas com todas as
estruturas e serviços prestados transformam estas áreas em Zonas Urbanas,
diminuindo o território rural.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como foi visto neste trabalho, o Plano Diretor deve ser revisto a cada 10 anos,
entretanto essa revisão do mesmo, na cidade de São Luís, teve um atraso de 3 anos
e só agora no ano de 2019 foi feita uma revisão e o Poder Público voltou a apresentar
uma nova proposta, porém, sem vincular o Plano Diretor a um Zoneamento específico.
O Plano diretor teria um papel mais simbólico, devido sua desvinculação com uma
nova proposta de zoneamento. Nesse caso, será necessário a implementação e
criação de novos instrumentos e subsídios para direcionar e legitimar as políticas
urbanas.
A nova proposta, continua seguindo uma certa tendência histórica de aumento
na burocracia da política urbana, conforme podemos perceber pelo número de
elementos que se propõe a regular e pelo número de artigos em cada Plano Diretor.
Compreender a organização da cidade de São Luís, trazendo novas formas de
zoneamento pode interferir socialmente e economicamente na estrutura da cidade.
Contudo, é visível que essa nova reestruturação do Plano Diretor pode acarretar
problemas de cunho ambientais e sociais, como o deslocamento de comunidades
devido a ocupação por industrias e/ou poluição ambiental, ocasionado pela
flexibilização das áreas a serem ocupadas pelas indústrias.
Como podemos observar a revisão do Plano Diretor não vai trazer apenas
pontos positivos, mas também negativos que devem necessariamente ser sanados
ao máximo para uma boa reestruturação da cidade e melhor orientação do poder
público e da iniciativa privada na construção dos espaços urbano e rural, trazendo
melhores condições de vida para a população.
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1. INTRODUÇÃO
Nos dias atuais, se faz, cada vez mais presente e necessária nas comunidades
quilombolas do Brasil e principalmente no Estado do Maranhão, a discursão sobre
territórios livres e soberania em todos os sentidos. Essa discussão já é parte integrante
dos encontros quilombolas e de comunidades tradicionais no Maranhão e visa garantir
a retomada da identidade dessas comunidades e de seus territórios historicamente
usurpada pelo processor colonizador europeu. Vários processos para atingir esse
objetivo já estão ocorrendo, desde a soberania alimentar, autodemarcação dos
territórios que vivem em processo contínuo de conflito, retomada da educação em um
processo decolonial e principalmente a retomada da identidade, sobretudo, da
espiritualidade trazida de África pelos ancestrais e demonizada em solo brasileiro
desde a época da colonização europeia e atualmente, pela crescente expansão das
igrejas evangélicas, considerada em muitos casos, como uma “neocolonização cristã”.
O debate sobre os territórios e territórios livres das comunidades quilombolas é
amplo e diverso, pois o território nesse sentindo não é apenas visto em uma dimensão
física e terrena, mas política, espiritual e sagrada e como tal, parte importante e
necessária para a existência e manutenção do modo de vida dessas comunidades.
Esse mesmo território é rico em sentidos e sentimentos, vai além da perspectiva
geográfica de poder sobre o espaço. O território para as comunidades quilombolas,
pode ser entendido, na concepção da Geografia Humanística e da Fenomenologia, a
partir do conceito de lugar, que de acordo com Relph (1979 apud Leite 1998, p.2), vai
muito além do que uma porção do espaço facilmente localizável por coordenadas
geográficas, o lugar é um espaço de experiências, de trocas de sentimentos, de laços
afetivos, de relações sociais e míticas, é o local das raízes, da segurança e da
soberania.
Nesse mesmo sentindo, o espaço passar a ter outras variações simbólicas e
subjetivas que vão além da percepção visual da paisagem e adentra um campo muito
mais profundo e experiencial do sentimento e dos cinco sentidos humanos. O olhar
para esse espaço-território- lugar é mais amplo do que os conceitos, até então
cunhados pela geografia tradicional, consegue expressar ou definir, sendo então
necessário cunhar outros sentidos que se aproximam das experiencias já vividas,
sentidas e compreendidas pelas comunidades quilombolas. Para isso, vamos recorrer
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e pegar emprestado de outros ramos de conhecimento, como a filosofia, outra
definição, que a nosso ver consiga se aproximar, ainda que de maneira não perfeita,
desse olhar das comunidades sobre esse espaço habitado, vivido, experienciado e
sentido.
O quilombo não é apenas um local, um lugar no espaço, é uma grande casa, e
desse modo, de acordo com o filósofo Bachelard (1993):
É preciso dizer como habitamos o nosso espaço vital de acordo com todas
as dialéticas da vida, como nos enraizamos, dia a dia, num “canto do mundo”.
Porque a casa é o nosso canto do mundo. Ela é, como se diz amiúde, o nosso
primeiro universo. É um verdadeiro cosmos. [...] Os verdadeiros pontos de
partida da imagem, se os estudarmos fenomenologicamente, revelarão
concretamente os valores do espaço habitado, o não-eu que protege o eu.
[...] Todo espaço realmente habitado traz a essência da noção de casa
(BACHELARD, 1993, p. 23-25).

Assim, é preciso entender que o território quilombola não é apenas, como já
dissemos anteriormente, um local facilmente georreferenciado, que possui valores de
mercado e que seja passível a especulação imobiliária, ele é a casa da memória da
comunidade, da vida das pessoas, é uma pequena parte de um grande cosmos, um
cosmos que perpassa a ideia do simples espaço físico e adentra uma outra dimensão
inteiramente diferente daquela que nossos olhos ocidentalizados e capitalistas
conseguem perceber, a dimensão do cuidado, da proteção, das raízes e de maneira
muito mais profunda a dimensão do sagrado, do espiritual, pois para as comunidades
quilombolas o quilombo é um grande terreiro, um grande templo religioso onde cada
parte desse território é um local vivo e sagrado.
No entanto, assim como a casa vive em constante situação de defesa e conflito
contra as ameaças da intempérie do tempo, as comunidades quilombolas do Brasil e
principalmente do Maranhão vivem em constantes situações de ameaças e conflitos
de terra, água, conflitos esses muitas vezes infligidos pelo estado e principalmente
pelo mercado e o grande capital que não reconhecem e tão pouco respeitam a relação
existente entre as comunidades e seu território. Conflitos por terra, contra a expansão
de fronteiras agrícolas, contra a extração dos recursos minerais presente nos
territórios fazem parte do dia a dia de muitos quilombos. Porém, é importante ressaltar
que assim como as comunidades convivem diariamente com as ameaças, elas
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também vivem em constante estado de luta e defesa de seus territórios e os
significados desse ser território, “do não eu que protege o eu”.
A partir desse entendimento sobre território, outro elemento único e próprio das
comunidades do Maranhão, é essencial nessa luta: o Tambor, o tambor visto,
percebido e sentido não apenas como um instrumento musical e físico, mas espiritual
e sagrado, de onde vem toda a força, o ânimo e as orientações dos encantados
(espíritos guias e protetores) que alimenta a luta, a vida, a identidade e a cultura
dessas comunidades. Tambor que tentaremos, ainda que com a carência de nossas
palavras, descrever com mais profundidade seu significado mais adiante.

2. OBJETIVOS E METODOLOGIA
Esta pesquisa foi desenvolvida no âmbito dos projetos de pesquisa
“Mapeamento e Georreferenciamento dos territórios em conflitos no Maranhão”,
financiado pelo CNPq de 2015-2018 e “Conflitos socioambientais, comunidade
tradicionais e formas participativas de mapeamento”, financiado pela FAPEMA, desde
2018, pelos membros do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Questões Agrárias
(NERA) da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). O recorte para este trabalho
se propõe a analisar como as Comunidades Quilombolas, se utilizam do tambor e da
religião de matriz africana, aqui entendida como espiritualidade, como um reforço da
identidade quilombola, defesa e luta pelo direito ao território e territórios livres e ao
bem viver dessas comunidades.
A metodologia utilizada é uma abordagem qualitativa e de observação
participante, baseada na análise de dados coletados pelo NERA durante os momentos
de manifestações, encontros, retomadas e reuniões, o material consiste em
entrevistas, gravações de áudio, além de anotações em caderno de campo.

3. RESULTADOS PRELIMINARES
Essa pesquisa é um desdobramento de uma pesquisa já existente e em
andamento sobre território e religião e parte integrante de uma pesquisa maior para o
trabalho de conclusão do curso de Geografia, da Universidade Federal do Maranhão,
por isso os resultados até aqui obtidos são ainda preliminares, no entanto não menos
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importantes e significativos, pois na dimensão das comunidades quilombolas do
Maranhão tudo é grande, complexo e repleto de sentidos.
Até o momento atual da pesquisa é possível notar que a perspectiva das
comunidades quilombolas do Maranhão em relação ao território vai na contramão das
concepções dicotômicas tradicionais e em nosso caso, mais precisamente, das
pesquisas em Geografia Cultural e da religião já existentes, também importantes no
entendimento da Geografia Agrária e suas questões tão necessárias para as
comunidades quilombolas, principalmente no que consiste na ideia de divisão dos
espaços sagrados e profanos como afirma Rosendahl (2005):
“Torna-se importante interpretar o fenômeno religioso e suas interações com
o homem e o território a partir de dois focos de análise: o sagrado e o profano.
Parte-se da revelação que o território é dividido em lugares do cosmo, que
estão profundamente comprometidos com o domínio do sagrado e como tal,
marcados por signos e significados, e em lugares do caos, que designam uma
realidade não divina”.

No entanto, para as comunidades quilombolas do Maranhão essa divisão não
existe e nem é sentida, o território por inteiro é sagrado e não existem locais profanos,
tudo faz parte uma unidade e é nesse contexto que se insere um dos elementos mais
importantes na luta pela libertação dos territórios, o tambor. Tambor esse que
perpassa a dimensão física e musical e adentra um outro território não visível aos
olhos humanos comuns, o espaço do sagrado.
O tambor é o território, simbólico e literalmente, fruto do trabalho das mãos
humanas é constituído de elementos desses territórios lugares que é o “somatório das
dimensões simbólicas, emocionais, culturais, políticas e biológicas” (BUTTIMER,
1985b, p.228 apud Leite, 1998, p.2). O tambor é parte do território, pois é constituído
da madeira sagrada, do coro de animais, parte importantes e constituintes desse
espaço. E deixa de ser apenas um instrumento musical para ser um portal de ligação
entre os viventes, os antepassados e os encantados na luta pela defesa e libertação
dos territórios.
Esse mesmo tambor, aquecido ao fogo das palhas e madeiras do território,
tocado pelas mãos dos homens, acompanhado de cantorias e danças que refletem a
relação com o lugar e o sagrado, com a luta, autonomia e soberania dos quilombos, é
o responsável pela força sentida pelos quilombolas e todos que ouvem o seu toque
de chamado, de resistência e de luta. Força essa oriunda dos ancestrais e das
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entidades espirituais presentes no território, seja nos rios, no chão, nas matas, nos
animais. Por essa razão é possível perceber que sem o tambor não existe o território,
pois não existe a força e a presença dos encantados que encoraja os quilombolas a
enfrentar o sistema, o mercado e o modelo “agro minero exportador” em defesa de
seu lugar sagrado e de vivência.
Utilizado em vários momentos da vida das comunidades quilombolas, como
dito acima, esse tambor é repleto de sentidos e de unificação, principalmente entre os
gêneros, homens e mulheres se tornam um só na luta e na vivencia do território.
Elemento político das comunidades, o tambor confronta-se com o pensamento
colonizador, machista, racista e preconceituoso imposto pelos colonizadores
europeus trazendo ao centro da vivência e da discussão elementos que permitem à
retomada da autonomia e soberania dessas comunidades a importância da liberdade,
pois para as comunidades quilombolas não basta apenas lutar por território livre se
ainda estão presos a pensamentos homofóbicos, misóginos e machistas. Por isso
esse instrumento é tão importante para as comunidades, pois sem ele não há luta
efetiva, não a força revigorante e não há território livre.
O tambor é também uma arma importante na luta contra a “nova colonização
cristã” ou “neocolonização cristã” que afeta as comunidades quilombolas de forma
forte e marcante, retomando o que se pensava no período da escravização dos negros
trazidos de África. A instalação de igrejas evangélicas em territórios quilombolas é,
muita das vezes, tida como um “mal” que afeta diretamente a essência principal de
luta dessas comunidades: a sua identidade, identidade esta que foi roubada durante
muito tempo em solo brasileiro principalmente no que concerne a sua espiritualidade.
A expansão cada vez mais forte das denominações evangélicas neopentecostais em
todo o Brasil, inclusive sobre os territórios quilombolas do Maranhão, está afetando
drasticamente o modo de se conectar com o sagrado, dando a essa particularidade
das comunidades quilombolas os mesmo termos usados no período da escravidão no
Brasil: a demonização dos Orixás, do culto religioso africano e das demais formas de
se conectar e reconectar com o sagrado nos quilombos.
A relação dos quilombolas com as deidades trazidas de África é muito
importante e sagrada, pois estas divindades não são apenas manifestações místicas
que vivem em um espaço sagrado longe dos homens, do “pecado”, do “profano”, elas
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estão presentes no território, nas matas, nos rios, nos animais, nos elementos
minerais, no fogo, no vento, em todos os espaços do quilombo e por isso este é
sagrado e desse entendimento, dessa experiencia é que parte a luta pela defesa dos
territórios e territórios livres da expansão colonizadora.
Segundo Pierry Verge (2018):
O Orixá seria, em princípio, um ancestral divinizado, que, em vida,
estabelecera vínculos que lhe garantiam um controle sobre certas forças da
natureza, como o travão, o vento, as águas doces ou salgadas, ou, então,
assegurando-lhe a possibilidade de exercer certas atividades como a caça, o
trabalho com metais ou, ainda, adquirindo o conhecimento das propriedades
das plantas e de sua utilização o poder, Axé, do ancestral. O Orixá teria, após
a sua morte, a faculdade de encarnar-se momentaneamente em um de seus
descendentes durante um fenômeno de possessão por ele provocada. A
passagem da vida terrestre à condição de orixá desses seres excepcionais,
possuidores de um axé poderoso, produz-se em geral em um momento de
paixão, cujas lendas conservaram a lembrança. (PIERRE VERGE, 2018 p.
3).

Nessa relação com o sagrado não só divindades como os Orixás estão
presente na cosmogonia das comunidades quilombolas do Maranhão, mas também
outros, como os encantados fazem parte da vida diária dos territórios quilombolas,
encantados esses que estão literalmente ligado a forças e objetos da natureza, por
exemplo: Caboclo Surrupira, entidade de um índio velho, tido como entidade de cura,
que tem seu ponto de força, onde recebe suas oferendas, aos pés de uma árvore de
Tucum. É essa relação tão íntima das comunidades com o território habitado pelos
homens, bem como pelas entidades espirituais, com o espaço produzido é que faz a
luta das comunidades por seu território tão emblemático, tão forte a ponto de muitos
darem sua própria vida na luta contra o sistema, o mercado e o grande capital.
Como já citado acima, nessa luta está presente de forma intensa e perene o
Tambor, pois é ele o responsável pela conexão do território habitado e visível com o
território também habitado, mas invisível presente nos quilombos. Esse tambor e seu
toque exerce a função ritualística de portal de ligação entre esses espaços, e essa
relação por si só, a retomada da espiritualidade trazida de África, já exerce de forma
direta um processo de decolonialidade, pois é um ato de subversão frente aos padrões
religiosos impostos pelo colonizador no Brasil e principalmente aos negros. Pois,
ainda de acordo com Verge (2018):
A presença dessas religiões africanas no novo mundo é uma consequência
imprevista do tráfico de escravos. Escravos estes que foram trazidos para os
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diferentes países das Américas e das Antilhas, provenientes de regiões da
África escalonadas de maneira descontínua, ao longo da costa ocidental,
entre Senegâmbia e Angola. Provenientes, também, da costa oriental de
Moçambique e da ilha de São Lourenço, nome dado época a Madagascar.
Disso resultou, no Novo Mundo, Uma multidão de cativos que não falava a
mesma língua, possuindo hábitos de vida diferentes e religiões distintas. Em
comum, não tinham senão a infelicidade de estar, todos eles, reduzidos à
escravidão, longe das suas terras de origem. (PIERRE VERGE, 2018 p. 8).

O mesmo autor ainda acrescenta:
As convicções religiosas dos escravos eram, entretanto colocadas a duras
provas quando de sua chagada ao Novo Mundo, onde eram batizados
obrigatoriamente "para a salvação de sua alma” e devia curvar-se ás
doutrinas religiosas de seus mestres. A extraordinária resistência oposta
pelas religiões africanas às forças de alienação e de extermínio com que
frequentemente se defrontavam haveria de surpreender a todos aqueles que
tentavam justificar a cruel instituição do tráfico de escravos com o argumento
de que as suas atividades as dos negreiros “constituíam o meio mais seguro
e mais desejável de conduzir à Igreja as almas dos negros, o que seria mais
recomendável do que os deixar na África, onde se perderiam num paganismo
degradante ou estariam ameaçados pelo perigo da sujeição herética às
nações estrangeiras, para onde seriam, no mínimo, deploravelmente
enviados” (p. 8)

Essas convicções ainda estão presentes no imaginário do povo e está voltando
cada vez mais forte, como citado acima, com a expansão das diversas denominações
evangélicas e o ato de tocar o tambor, de lutar pela defesa de seus territórios e cultura
a muito violentados já é um ato de bravura que é o estopim de um processo que se
inicia agora, mais que é bastante profundo, que é a decolonização.
Para além da tomada da autonomia religiosa e da identidade espiritual das
comunidades quilombolas, o Tambor exerce outro papel importante nas relações
sociais dentro dos quilombos, a igualdade entre os gêneros, homens e mulheres,
embora esse processo ainda esteja em sua fase inicial, pois livrar-se do machismo e
do patriarcado imposto a nós pelo colonizador é um processo lento, mas não
impossível como podemos notar dentro das comunidades quilombolas que estão
nesse processo decolonial. Afinal a concepção das comunidades é que sem as
mulheres não pode haver luta e não pode haver território, pois assim como em África
de cultura matriarcal, muitas das comunidades quilombolas do Maranhão são
lideradas por mulheres e muita das vezes são elas as primeiras a entrar e liderar as
trincheiras da luta pelo território e territórios livres.
O papel de ambos é tão importante na luta que a hierarquia patriarcal e
colonizadora é posta em suspenso, o homem é um igual a mulher e visse e versa,
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embora essas relações muita das vezes só estão presentes ainda no campo dos
debates e das reuniões, ainda há muito que superar do machismo imposto a nós, mas
as comunidades estão cada vez mais a frente nessa discussão para acabar de vez
com esse mal, como diz a letra de uma canção muito tocada nas rodas de tambor:
“Eu chamei, eu chamei, eu chamei baiadeira eu chamei ...
Aqui só começa tambor chamando baiadeiras/mulheres para baiar o tambor/luta”
(desconhecido)
Assim, podemos afirmar que sem a luta efetiva e combativa das mulheres
quilombolas não há luta por território, não há território livre e não há tambor, pois tudo
faz parte de um todo, de um mesmo princípio.
Dentro dessa temática, outras áreas também são influenciadas e libertadas
pelo Tambor, que está cada vez mais, a medida que retomado, derrubando outras
barreiras impostas pela colonização e em alguns casos pela “neocolonização cristã”,
a homofobia, que assim como o machismo e a misoginia estão cada vez mais sendo
combatidas dentro das comunidades, dentro dos quilombos, pois de nada adianta lutar
pela libertação dos territórios se esses territórios libertos não se tornarem territórios
efetivamente livres.
Livres das cercas que aprisionam o campo, as águas, o côco babaçu, os
animais, livre da colonização que machuca e destrói a vida das comunidades que
lutam pela sua autonomia territorial, livre das amarras e tentáculos do mercado, do
grande capital, da soja, do eucalipto, da agropecuária, da mineração, dos grandes
empreendimentos portuários, ferroviários, rodoviários e espaciais; de nada adianta
para as comunidades quilombolas lutar por territórios livres e as vezes com o próprio
sangue se esse território não está livre do machismo, da violência contra a mulher, da
homofobia, do feminicídio, da intolerância e do preconceito. Os territórios precisam
ser livres e libertos, pois se assim não for, o sangue derramado por tantos
escravizados e quilombolas nesse Brasil e no Chão Sagrado do Maranhão terá sido
em vão.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo sobre a importância do tambor no processo de resistência das
comunidades quilombolas do Maranhão, no processo de decolonialidade, é uma
pesquisa que se faz necessária tanto para o entendimento dos processos de
resistência dessas comunidades frente ao grande capital e ao mercado, bem como
para o fortalecimento da identidade quilombola, valorização da espiritualidade de
matriz africana e sua desmistificação, tirando do entendimento de uma grande parcela
da sociedade brasileira as concepções demoníacas atribuídas a essa manifestação
espiritual. Ao longo da pesquisa foi-se percebendo a vastidão acerca do assunto, não
podendo ser esgotado em uma simples pesquisa, mas acreditamos podermos
estender esta pesquisa para obter maiores resultados e contribuições para as
comunidades quilombolas do Maranhão.
Contudo, podemos afirmar que o tambor, as cantorias, danças e a religião são
mecanismos importantes e eficazes na luta pela defesa do território, na preservação
e perpetuação da identidade quilombola e pelo direito do bem viver das comunidades
quilombolas do Maranhão, sendo o combustível principal dessa empreitada, que aos
poucos, mesmo com tantas dificuldades no cenário atual, vem dando resultados
positivos.
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Resumo: No Brasil, a questão agrária sempre gerou polêmicas e conflitos, pois
se caracterizou como opressora, concentradora e violenta. No que diz respeito ao
acesso à terra, os vários povos que compõem o campo, vivenciaram processo
excludente e expropriador que resultaram numa distribuição de terras desigual e
injusta. Assim, o presente trabalho objetiva refletir sobre os avanços e retrocessos
da Reforma Agrária no Brasil, no período de 2003 a 2018. Para isso, partimos da
seguinte inquietação: quais os avanços e retrocessos da Reforma Agrária no Brasil
no período de 2003 a 2018? Para tanto, o presente estudo foi desenvolvido em
três etapas: 1) levantamento bibliográfico; 2) levantamento de dados secundários
(INCRA, principalmente, considerando-se os governos de 2003 a 2018); e, 3)
análise e sistematização dos dados coletados (utilizando o software Excel, da
Microsoft). A Reforma Agrária no Brasil caminhou a passos lentos e, muitas vezes,
controversos entre o que se planejou e o que se executou. No período de 2003 a
2018, verifica-se uma caminhada rumo a imobilidade dos projetos pensados
anteriormente e até mesmo, um certo ostracismo sobre essa problemática. Por
fim, compreende-se que os projetos elaborados para a reforma agrária, de fato,
não corresponderam às expectativas de muitos povos do campo. Alguns autores
apontam que os dois PNRAs, idealizados em 1985 e 2003, não contemplaram a
população rural sem-terra como as demandas exigiam, favorecendo
majoritariamente ao agronegócio, que se expandiu no território brasileiro nas
últimas décadas.
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1. INTRODUÇÃO
No Brasil, a questão agrária sempre gerou polêmicas e conflitos, pois se
caracterizou como opressora, concentradora e violenta. No que diz respeito ao acesso
à terra, os vários povos que compõem o campo vivenciaram processo excludentes e
expropriadores que resultaram numa distribuição de terras desigual e injusta,
características do campo brasileiro até os dias atuais.
Assim, ao longo da história de ocupação do território brasileiro, inúmeros
conflitos se estabeleceram, alguns culminando em mortes, tendo em vista que os
povos do campo estabeleceram em muitos casos, uma postura de resistência aos
desmandos do capital, que em seu processo de avanço no campo, acirrou ainda mais
esses conflitos, aprofundando uma ferida, que no Brasil, está longe de cicatrizar, o
acesso justo à terra.
Nesse processo de resistência e organização, muitos mediadores sociais
desempenharam papel importante no apoio aos povos do campo, dentre eles,
destacam-se: grupos ligados a Igreja Católica, ao Partido Comunista Brasileiro, aos
movimentos sociais do campo e aos movimentos de Educação de Base. Cada tempo
histórico demandou bandeiras de lutas específicas no campo, e nessa perspectiva,
nos centraremos nos debates que se acirraram a partir da década de 1950, que
mostravam de modo mais contundente a necessidade da Reforma Agrária.
Sendo parte da Igreja Católica, a Comissão Pastoral da Terra (CPT), por
exemplo, nascida em 1977, empenhou-se no apoio profético e fraterno dos
trabalhadores e trabalhadoras do campo na luta por terra, e por consequência, pela
Reforma Agrária. Suas ações, que disseminou-se por todo o país, acabou
influenciando o surgimento de grupos, lideranças políticas e movimentos sociais,
dentre os quais destaca-se o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
Esse movimento, dinamizou a luta pela terra após sua desmobilização após o golpe
civil militar de 1964, como aponta Fernandes (2006), ao afirmar
No campo, da luta pela terra congregada pela Comissão Pastoral da Terra CPT, nasceram as experiências de luta pela terra que formaram o Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST. As lutas camponesas para ficar
na terra, principalmente pela resistência dos posseiros na Amazônia; ou para
entrar na terra, especialmente das ocupações de terra no Nordeste e no
Centro – Sul, foram ações que recolocavam na pauta política a questão da
reforma agrária, que havia sido sufocada com o golpe militar de 1964
(FERNANDES, 2006, p. 13).
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Gestado na década de 1980, o MST atua em todo Brasil e, mesmo com todas
as dificuldades e desmobilização pelas quais os movimentos sociais no país passam,
continua a empunhar suas bandeiras de lutas, dentre elas, a busca por uma Reforma
Agrária justa.
A Reforma agrária no país, atualmente tem se materializado na constituição
dos assentamentos de reforma agrária, onde áreas são doadas pelo Governo ou
desapropriadas por não cumprirem com sua função social, e disponibilizadas para
trabalhadores e trabalhadoras do campo, organizados para que nela possam viver e
produzir. Esse processo descrito nos Planos Nacionais de Reforma Agrária, no
entanto, é falho, e não garantiu no Brasil, uma reforma real. Assim, a luta pela Reforma
Agrária continua em pauta.
Nesse sentido, o presente trabalho objetiva refletir sobre os avanços e
retrocessos da Reforma Agrária no Brasil, no período de 2003 a 2018. Para isso,
partimos da seguinte inquietação: quais os avanços e retrocessos da Reforma Agrária
no Brasil no período de 2003 a 2018?
Esta reflexão se justifica porque, o governo do Partido dos Trabalhadores (PT)
defendeu que, inicialmente, o II PNRA viria ser a única maneira admissível de se
realizar uma Reforma Agrária no país. E, em um cenário que ainda aponta grande
concentração de terra e água, é preciso que se reflita sobre a forma como a reforma
agrária vem sendo conduzida, compreendida, planejada e implementada para que se
possa traçar alternativas mais equitativas e justas para a população do campo.

2. METODOLOGIA
O presente estudo foi desenvolvido em três etapas: 1) levantamento
bibliográfico; 2) levantamento de dados secundários (INCRA, principalmente,
considerando-se os governos de 2003 a 2018); e, 3) análise e sistematização dos
dados coletados (utilizando o software Excel, da Microsoft).
Na primeira etapa realizamos uma reflexão teórica apoiada no debate que
envolve a temática da Reforma Agrária e seus paradigmas, pautados em autores
como Albuquerque (2006), Barone (2016), Cosme (2016), Delgado (2012), Fernandes
(1999; 2013; 2010), Messias (2017), Mattei (2005-2017) e Milhomem (2014). Essa
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bibliografia é significativa para embasar a discussão sobre os avanços e os
retrocessos da reforma agrária no Brasil, tomando como referência uma análise
acerca dos governos brasileiros nos períodos de 2003 até 2018, a fim de compreender
os moldes de reforma agrária que foram implantadas no Brasil, e quais os seus
elementos positivos e negativos para com a problemática agrária.
Na segunda etapa coletamos dados sobre o número de famílias assentadas
nesses governos, bem como os imóveis implantados, para isso, utilizamos
informações do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Foi
realizada também a coleta de dados referentes a distribuição fundiária do Brasil,
dados relacionados ao Índice Gíni, que foram coletados através do INCRA.
E por fim, foi realizada uma análise e posteriormente uma breve discussão, dos
dados do INCRA sustentados na bibliografia levantada e com o auxílio do software
Excel, da Microsoft, para a construção e sistematização dos dados.

3. REFERENCIAL TEÓRICO
O cenário concentrador e desigual da distribuição de terras no Brasil, teve como
agente importante o próprio Estado, que até então pouco fez para mudar a realidade,
como afirma Messias (2017). É preciso reconhecer que os trabalhadores herdaram
uma barreira histórica em relação ao acesso à terra e que o Estado brasileiro está
densamente comprometido com essa situação. Os que detiveram o poder agiram
desde a raiz do nascimento desse modelo agrário em favor do embargo da terra aos
trabalhadores. Esse modelo continua atuante e acelerado, conduzido pelos mesmos
atores e tendo os mesmos cúmplices. A forma como essa situação se manifesta nos
dias atuais e garante a manutenção da concentração de riquezas no espaço agrário
é por meio do agronegócio.
Torna-se necessário discutir sobre o papel da reforma agrária na luta pela
igualdade social e busca pelos direitos das classes mais subalternas que se
encontram no campo, e a mercê do Estado, ou seja, os trabalhadores e trabalhadoras
rurais camponeses. Assim, torna-se salutar discutir o conceito de reforma agrária.
Segundo Carter (2010) a reforma agrária tem sido um processo clássico de
redistribuição de riqueza desde a antiguidade. Nesse viés, o século XX pode ser
caracterizado como a era da reforma agrária, devido a importância e a intensificação
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da realização da mesma em diversos países, impulsionada por uma série de fatores
de ordem demográfica, econômica, social e política.
A reforma agrária tem para além de seu papel de transformadora do espaço,
devido aos seus objetivos de distribuição de terras, uma importância em todos os
setores dos países, como afirma (VIGNA, 2012 apud MILHOMEM, 2014, p.09). Cabe
destacar que a Reforma Agrária, como muitos propalam na opinião pública, não se
trata de uma mera distribuição de lotes de terra, pois, uma política agrária consistente
e mais ampla necessita de uma política agrícola que proporcione condições de acesso
ao subsídio e crédito, apoio técnico e infraestruturas adequadas para a mobilidade e
o escoamento da produção. Nesse sentido, a não realização da reforma agrária não
é apenas uma situação objetiva de injustiça social, mas afeta a produção agrícola dos
mais diversos cultivos necessários para a subsistência da população, ou seja, é uma
questão que perpassa o campo político, social, técnico e o econômico.
A reforma agrária sempre sintetizou o anseio de camadas significativas da
população rural brasileira (BARONE; FERRANTE; DUVAL, 2016). Entendida como a
demanda diretamente resultante das distintas formas de luta pela terra empreendida
por diferentes sujeitos subalternizados, em diferentes contextos regionais do país.
Embora tenha privilegiado a dimensão econômica, principalmente, a partir do segundo
governo de Fernando Henrique Cardoso, ela é multidimensional (FERNANDES,
2010). Se destaca por seu impacto positivo sobre o emprego, a renda, a produção e
oferta de alimentos, a desnutrição, as migrações, a questão urbana e, sobretudo, deve
ser medida pelos custos sociais resultantes de seu adiamento ou não realização.
Da perspectiva capitalista, a reforma agrária é vista como uma política para
pobres, como ajuda humanitária para os sem-terra, que, por meio de um pedaço de
terra, devem se capitalizar para se integrarem ao capitalismo e se tornarem modernos.
Esse modo de pensar procura convencer a sociedade de que o agronegócio é o
modelo moderno de desenvolvimento e o campesinato é uma forma residual, cuja
sobrevivência está em questão (FERNANDES, 2013).
Para o MST a Reforma Agrária deve combinar uma política de ampla
distribuição de terras com uma política agrícola voltada ao desenvolvimento dos
assentamentos e das pequenas e médias propriedades, ao contrário do modelo
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produtivo incentivado pelos governos nas últimas décadas (ALBUQUERQUE, 2006,
p. 82)
Examinar os Plano Nacional de Reforma Agrária I e II (PNRA), nos diferentes
contextos históricos e políticos do Brasil é essencial para embasar as discussões
sobre reforma agrária. Já que estas foram às tentativas mais intensas de
implementação de uma política de reestruturação agrária no país.
Albuquerque (2006) aponta em seu trabalho, o retrocesso da reforma agrária
apontada no I PNRA. O trabalho do referido autor contribui no entendimento de como
esse plano deu base para evitar as desapropriações e como deixou de fora muitas
das propriedades privadas.
De maneira geral, o I PNRA não teve tanta relevância nas lutas do campo, e
tão pouco contribuiu para a reforma agrária. Assim, torna-se plausível uma discussão
acerca do II PNRA, implantado no ano de 2003, pelo presidente Luís Inácio Lula da
Silva.
A proposta do II PNRA, apresentada em 2003 considerava todas as formas de
obtenção de terras, e tinha como meta assentar um milhão de famílias entre 2004 e
2007 (FERNANDES, 2013). Diferentemente das ideias de sua primeira versão, o II
PNRA foi reformulado, com abordagens e metas diferentes, que causaram rumores
entre os defensores da reforma agrária, que enxergavam nele, um plano “fraco”, como
afirma Fernandes (2013):
Apesar de tímido, o II PNRA tentou seguir as metas da proposta elaborada
pela equipe de Plínio de Arruda Sampaio, mas indicava que não enfrentaria
o problema da concentração fundiária e da subalternidade do campesinato,
pois priorizava a regularização e a “integração” do campesinato no
capitalismo (FERNANDES, 2013, p.195).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Projetos elaborados para a reforma agrária, de fato, não corresponderam às
expectativas de muitos povos do campo. Alguns autores apontam que os dois PNRAs,
idealizados em 1985 e 2003, não contemplaram a população rural sem terra como as
demandas exigiam.
Fernandes (2010, p. 03) subescreve a afirmação posterior ao afirmar que
nenhuma das políticas de reforma agrária (desapropriação, compra e venda e
incorporação) impactou a estrutura fundiária de modo que o índice de Gíni continua
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acima de 0,85 (o segundo maior do mundo, perdemos apenas para o Paraguai). Ou
seja, no Brasil, ainda se perpetua uma desigualdade fundiária considerável.
Nesse sentido, torna-se necessário discutir as causas que levaram a ineficácia
desses projetos, para então, compreender a dinâmica agrária no país na atualidade.
É imprescindível citar aqui, que o agronegócio foi, e é um dos obstáculos para a
realização de uma reforma agrária efetiva, que suprisse as reais necessidades no
campo, como afirma Delgado (2012)
A antinomia “reforma agrária” versus “modernização técnica”, que é proposta
pelos conservadores em 1964, é reposta na atualidade sob novo arranjo
político. Esse novo arranjo se articula nos últimos anos do segundo governo
do presidente Fernando Henrique Cardoso e também no governo do
presidente Luiz Inácio Lula da Silva quando se constitui uma estratégia de
relançamento dos grandes empreendimentos agroindustriais apoiados na
grande propriedade fundiária, voltados à geração de saldos comerciais
externos expressivos. Essa estratégia, que estivera abandonada pela política
macroeconômica do primeiro governo Cardoso, é adotada por pressão do
constrangimento externo do balanço de pagamentos (DELGADO, 2012, p.
81).

Tendo em vista, a força que o agronegócio ganhou nos últimos anos, fica visível
que, as políticas agrárias existentes no Brasil, teoricamente foram uma estratégia para
ludibriar, uma realidade camponesa, concentradora, opressora e excludente, que por
vezes impede que os camponeses tenham o acesso digno a terra. Ou seja, enquanto
o agronegócio ganha força, e tem o apoio financeiro do Estado, por meio dos créditos
fundiários, dentre outras regalias para expandir sua produção, os camponeses e
pequenos produtores perdem ainda mais o espaço no mercado, fazendo com que, na
grande maioria das vezes, esses camponeses passem a ser mão de obra barata, uma
vez que não se investem tanto na agricultura familiar como no Agronegócio.
Analisando o II PNRA, Albuquerque (2006) coloca que, sobre a definição do
Plano, o governo demorou a se posicionar. Ele só foi aprovado no final de 2003,
mesmo assim, sob forte pressão dos movimentos sociais e com metas reduzidas.
De maneira abrangente, o II PNRA não se apresentou eficaz em suas metas.
Elas projetavam um total de 400 mil famílias assentadas entre 2003 e 2006. Foram
assentadas 381.419 famílias, não alcançando, portanto, a meta de famílias
assentadas.
Mesmo com a ineficácia do II PNRA, logo no inicio de seu mandato, o
presidente Luís Inácio Lula da Silva não propôs um novo plano, que buscasse diminuir
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a desigual estrutura fundiária no país, situação esta que só se intensificou ao longo
dos anos, como mostra os dados do INCRA ao sintetizar a realidade do campo
brasileiro, deduzindo que a estrutura fundiária permanece com a distribuição desigual
da terra, com um Índice de Gini/INCRA-2012 de 0,843 , patamar equivalente ao que
vem sendo registrado há muito tempo neste país, pelo IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística). Segundo o Censo Agropecuário de 2006/IBGE o grau de
desigualdade fundiária no território brasileiro, entre os anos de 1975 a 2006,
permaneceu praticamente inalterado; o índice de Gini registrado para 2006 foi de
0,856; não muito diferente do mesmo índice para os anos 1995, 1985 e 1975 que
foram, respectivamente, 0,857; 0,858 e 0,855 (BRASIL, 2006). Essa contemplação
dos índices de outros períodos, analisando governos anteriores se faz precisa para
que possamos compreender a situação fundiária na contemporaneidade, e como é
perceptível ela continua pouco alterada.
Não se pode ocultar que, no governo de Lula, houve alguns progressos
importantes, como os créditos de apoio destinados a agricultura, programas como o
PRONAF, que apesar das críticas para o seu real objetivo, proporcionou aos
camponeses um subsidio para a produção agrícola, o PRONERA, programa que
incentiva a educação, dentre outros avanços que podem ser identificados em seu
governo.
No entanto, o apoio dado ao Agronegócio em seu governo, assim como nos
demais, é extremamente criticado pelos movimentos sociais do campo, pois serviu
também para fortalecer ainda mais o Agronegócio no Brasil. Ou seja, mesmo com os
investimentos para as políticas agrárias, Lula não conseguiu de fato, solucionar a
problemática da questão agrária no país.
Fernandes (2013) avalia que para fazer a reforma agrária, é preciso enfrentar
a base aliada dos capitalistas/ruralistas. O governo Lula a enfrentou em parte, e, por
isso mesmo, a maior fatia das terras destinadas para a reforma agrária em seu
governo não tem origem na desapropriação, mas, sim, na regularização fundiária de
terras da União. Essa reforma agrária parcial aconteceu predominantemente sob
pressão das organizações camponesas, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST) e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
(Contag).
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Nota-se que os primeiros anos do governo Lula não obtiveram êxito com a
ampliação do número de famílias assentadas. No entanto, segundo dados do INCRA
(2018), considerando- se todo o governo Lula (2003-2010), em comparação a todo o
governo FHC (1995-2002), houve aumento, ainda que tímido, no número de
assentados, sendo neste 539.869 famílias assentadas e naquele 577.737 famílias
assentadas.
Numa análise geral, alguns autores, como Messias, mencionam que o fracasso
da política de reforma agrária aplicada com intensidade no mandato de Lula e,
posteriormente, de Dilma Rousseff e Michel Temer, está ligado especificamente ao
inegável apoio ao agronegócio, como menciona Messias (2017). Por isso, o
desenvolvimento do agronegócio no Brasil está diretamente vinculado a um grande
pacto econômico e político entre as cadeias agroindustriais, a grande propriedade
fundiária e o Estado.
No que se refere ao agronegócio a mesma autora defende que ele é projetado
no início de 1990 para ser o supra-sumo da produtividade agropecuária, fazendo o
contraponto às práticas latifundistas. Grandes extensões de terras são utilizadas
apenas como reserva de valor, enquanto a subsistência na agricultura se constitui em
uma atividade em menor escala de produção e, portanto, não integrada à lógica do
mercado.
Para Fernandes (2013)
O governo Lula teve suas duas gestões marcadas por um modelo de
desenvolvimento articulado com políticas de distribuição de renda, como o
programa Bolsa Família. Mas perdeu uma enorme oportunidade de distribuir
terra e ampliar ainda mais a participação do campesinato no desenvolvimento
da agricultura brasileira. A parcialidade da reforma agrária do governo Lula
está relacionada com o não tratamento da questão agrária de forma mais
arrojada. (FERNANDES, 2013, p. 193)

Apesar de não terem alcançados metas quantitativas significativas, com o
mandato do Governo de Lula, houve algumas medidas consideradas positivas
(avanços) que, em parte, beneficiaram os trabalhadores rurais sem terra. Exemplo
disso foi à criação e ampliação de programas que visavam restaurar os
assentamentos já existentes, e dar suporte a estas famílias, como afirma as metas
estabelecidas no II PNRA (BRASIL, 2005).
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Garantir assistência técnica e extensão rural, capacitação, crédito e políticas
de comercialização a todas as famílias das áreas reformadas. Universalizar
o direito à educação, à cultura e à seguridade social nas áreas reformadas.
Recuperar a capacidade produtiva e a viabilidade econômica dos atuais
assentamentos (BRASIL, 2005, p. 38).

Até aqui, foi possível traçar uma linearidade de ideias que possibilitam
compreender a reforma agrária durante os governos de Lula (2003 a 2010). Podemos
identificar como retrocessos, os investimentos na ampliação de novos assentamentos,
comprovado a partir da análise das metas alcançadas pelo governo que especificam
uma queda no numero de novas áreas reformadas, no entanto, houveram alguns
avanços, especificados nos financiamentos para a manutenção dos assentamentos,
realizados em seus mandatos.
Mesmo que muito criticado, é sabido que nos mandatos de Lula e Dilma, foi
identificado, mesmo que tímida, uma preocupação com os assentamentos já
existentes, o que os diferencia dos anteriores (FERNANDES, 2013).
Até a atualidade, as desigualdades latifundiárias não foram superadas, mesmo
nesses governos. De fato, a hegemonia do agronegócio no Brasil (e no mundo) não
aceita outro modelo de desenvolvimento que não seja o modelo agroexportador de
commodities em grande escala com uso intensivo de agrotóxicos e transgênicos.
Portanto, a reforma agrária não cabe nesse modelo. Não há interesse das
corporações em criar novos agricultores familiares. A Via Campesina tem elaborado
a ideia de soberania alimentar, em que o controle sobre a produção de alimentos e
sua distribuição seja retirado das corporações e retornado ao Estado por meio de
políticas de desenvolvimento da agricultura em bases diferenciadas, como a
agroecologia, produção regional diversificada e em pequena escala para os mercados
locais. A reforma agrária é parte dessa concepção para ampliação do número de
pequenos agricultores (FERNANDES, 2013).
Levando em consideração que as políticas e o plano de governo de Dilma se
assemelham ao de Lula, uma vez que fazem parte do mesmo partido, a ex-presidenta
tentou dar continuidade às políticas implementadas no governo anterior, como afirma
a autora abaixo.
Tanto os governos de Lula como de Dilma estavam comprometidos com o
agronegócio e desenvolveram uma política compensatória já que ambos não
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definiram metas de assentamentos e nem mencionaram em seus programas
de governo a concentração fundiária presente (MESSIAS, 2017, p. 29).

Segundo a autora, a reforma agrária dos governos petistas se classificam como
políticas compensatórias. É, portanto, viável discorrer e exemplificar o que seria essa
reforma aos moldes de uma política compensatória, para assim, analisá-la e
compreendê-la. Fernandes (2005, p. 118) entende a reforma agrária “no viés de
política compensatória como um processo de controle social dos movimentos sociais
pelo Estado, sob a influencia direta do capital”. A política compensatória é uma forma
de tratamento terminal do campesinato.
O mesmo autor complementa o pensamento indagando a reforma agrária
contraria a essa compensatória, ou seja, aquela que é defendida pelos movimentos
camponeses, especialmente aos vinculados á Via Campesina.
A definição de reforma agrária como revolução política de transformação
socioeconômica expressa um processo de enfrentamentos permanentes. A
posição está fundada na diferenciação do campesinato pela renda
capitalizada da terra. Essa é a essência da questão agrária e sua solução só
é possível com a superação do modo capitalista de produção (FERNANDES,
2005, p. 118).

Diante disso, compreende-se que a reforma agrária no sentido de revolução, e
com o objetivo de superar o capitalismo, a qual é defendida pelos movimentos sociais,
camponeses, e outros, de fato não se estabeleceram ainda nos governos de Lula e
Dilma, uma vez que ambos optaram por dar forças ao agronegócio, que na verdade é
uma forma do capitalismo se apossar das terras, e estabelecer sua hegemonia
também no campo.
No que diz respeito, especificamente ao mandato de Dilma, Messias (2017)
esclarece que o agronegócio ganhou ainda mais espaço com este governo (20112016). A reforma agrária foi um tema lateral neste governo da petista, além de os
poucos avanços se restringirem a programas sociais compensatórios; por outro lado
os movimentos sociais criticaram a indisponibilidade para o diálogo manifestada pelo
governo.
A mesma autora indica que o governo prezou por um caráter mais técnico em
sua política agrária, visando pelo desenvolvimento dos assentamentos, com o
investimento em assistência técnica e liberação de créditos. O número de
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desapropriações e a criação de novos assentamentos nos governos de Dilma foram
reduzidos em comparação com os governos anteriores.
No que diz respeito aos números da reforma agrária, nos governos de Dilma
(2011- 2015) e Temer (2016-2018), houve uma queda vertiginosa no número de
famílias assentadas, sendo 133.689 e, apenas, 2.891 famílias assentadas
respectivamente, conforme Tabela 1.
Tabela 1: Execução Anual – famílias homologadas por exercício

Governos

Até 1994

Número de Famílias

58.317

FHC

Lula

Dilma

G. Temer

1995- 2002

2003-2010

2011-2015

2016-2018

539.869

577.737

133.689

2.891

Fonte: Incra, 2018
Elaboração: Terto, Francisca Andressa Wvictoria de Sousa, 2019

Os dados sobre imóveis implantados nos governos analisados têm queda
constante, sendo 3.539, 1.988, 216 e 26 para os governos de FHC, Lula, Dilma e
Temer, respectivamente. Os dados sobre hectares destinados à reforma agrária
seguem a mesma tendência dos imóveis, sendo 10.248.208 ha no governo FHC e
4.269.909 ha, 393.825 ha e 49.423 ha para os governos de Lula, Dilma e Temer
(INCRA, 2018).
Entre os anos de 2003 a 2018 a reforma agrária tem perdido força. O número
de famílias assentadas no governo Lula, pouco se destoa do governo anterior. O
mesmo ocorre quando examinamos os imóveis e os hectares destinados à reforma
agrária, que se atenuam ao longo do mesmo período. Esse cenário pode ser
justificado pela opção que todos esses governos tiveram de privilegiar a política
neoliberal, indicando preferência pelo investimento e desenvolvimento do agronegócio
no país.
Nos períodos entre 2016 a 2018, a situação ainda se torna mais crítica,
tornando visível quase que uma paralisação da Reforma Agrária no Brasil no governo
de Michel Temer.
Para Cosme (2016)
Nesse exato momento, vivemos tempos de um governo ultraconservador de
Michel Temer, no sentido de ser profundamente mais alinhado aos interesses
do capital do que os governos petistas. Subserviente ao agronegócio, em
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poucos meses já busca retroceder em anos de conquistas fruto das lutas e
resistências da classe trabalhadora, por exemplo, com o fim do Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA), perseguição e prisão de militantes da
reforma agrária, tentativa de congelamento de investimentos por 20 anos com
a PEC (241) da morte (COSME, 2016, p.20).

O ex-presidente Michel Temer deixa claro a sua opção de política para o
campo, quando escolhe o agronegócio, deixando de investir nas políticas agrárias,
especialmente na Reforma Agrária, que em seu governo torna-se esquecida.
Mattei (2017, p. 173) descreve que após a aprovação do impeachment da
presidenta Dilma Rousseff, tomou posse como presidente interino do país, no dia 12
de maio de 2016, o senhor Michel Temer, que ocupava o cargo de vice-presidente da
República. Tal interinidade foi transformada em exercício efetivo no dia 31 de agosto
de 2016, quando o Senado da República aprovou o afastamento definitivo da
presidenta eleita. Da interinidade ao fim de seu mandato, o governo Temer adotou um
conjunto de medidas, com destaque para a Medida Provisória 726 (MP 726), de 12 de
maio de 2016, que extinguiu o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), ao
mesmo tempo em que se fundiram as atividades do antigo Ministério do
Desenvolvimento Social (MDS) e as atividades agrárias na nova estrutura institucional
denominada Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA).
Essas medidas, não só apresentam um retrocesso das conquistas
camponesas, mas deixam expressa a ideia de que Michel Temer não se interessa
pela problemática agrária, e tão pouco com a Reforma Agrária, que busque diminuir
as disparidades no campo.
Mattei (2017) afirma
De um modo geral, observa-se que o atual governo fez uma opção clara por
um projeto de desenvolvimento agrário e rural que não interessa à grande
maioria da população rural, representada por agricultores familiares,
assentados da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais,
extrativistas, quilombolas, povos indígenas, entre outros. Ao contrário, as
intervenções iniciais do governo Temer vêm exatamente no sentido de excluir
das benesses das políticas públicas parcelas expressivas dessa população
rural (MATTEI, 2017, p.176).

Acredita-se ainda, que no governo de Michel Temer, tenha ocorrido o fim da
“reforma agrária” no país, considerando tanto a queda no número de assentamentos,
quanto aos investimentos para a agricultura familiar, que é um dos objetos defendido
pela reforma agrária que deveria ter ocorrido no Brasil (RIBEIRO et al., 2018, p. 689).
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Nessa trilha de sepultamento da Reforma Agrária, por vias da redefinição jurídica da
terra, o Governo Temer converte a Medida Provisória nº 754 em Lei nº 13.465/2017,
e mudanças significativas ocorreram no aparato ideológico legal da política fundiária,
tendo como horizonte regularizar a grilagem de terras para atender o emergente
mercado de terras globalizado (COSTA SILVA; CONCEIÇÃO, 2017). A partir do
modelo hegemônico de desenvolvimento agropecuário, resultando em mais
concentração de terras, expropriação e massacres do campesinato e dos movimentos
sociais de luta pela terra (RIBEIRO et al, 2018, p.684).
Por fim, compreende-se que no governo Temer, não houve de fato uma reforma
agrária no país, pelo contrário, o presidente deixa claro, ao fazermos uma análise de
suas medidas, que não deu continuidade as políticas agrárias dos governos
anteriores. Registre-se, no entanto, que há continuidade na descontinuidade do
processo político em curso, haja vista o lugar que ocupa no bloco de poder no país o
capital financeiro e o latifúndio moderno-colonial, mais conhecido como agronegócio
(PORTO-GONÇALVES et al. 2017, p.710).
Por tudo isso, Mattei (2005, p. 180) conclui que no caso brasileiro, a
concentração da posse de terra se elevou fortemente durante o processo de
modernização da agricultura, sobretudo nas décadas de 1960 á 1980, e continua
extremamente desigual até os dias atuais.
Analisando as ideias discutidas até aqui, pode-se afirmar que, a reforma agrária
teve um declínio nos anos de 2003-2018. Mesmo com as medidas e projetos criados
e implantados nos governos Lula e Dilma. Dessa forma, não foi possível um
reerguimento da reforma agrária no país. No entanto, ao analisar sucintamente o
governo de Michel Temer, pode-se observar que não houve um interesse do governo
para com a reforma agrária, onde o mesmo não consolidou de maneira intensa sequer
as políticas que estavam sendo contemplados no Brasil.
De acordo com Jesus (2010) apud Milhomem (2014, p. 02), “as leis de reforma
agrária propostas no Brasil nunca foram além de dar pequenos “sustos” na oligarquia
agrícola ou, de outra perspectiva, de configurar-se como pequenos momentos de
esperança para os camponeses sem terra”.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Reforma Agrária no Brasil caminhou a passos lentos e, muitas vezes,
controversos entre o que se planejou e o que se executou. No período de 2003 a 2018,
verifica-se uma caminhada rumo a imobilidade dos projetos pensados anteriormente,
e até mesmo, um certo ostracismo sobre essa problemática. Mesmo com iniciativas e
políticas positivas criadas e ampliadas, diferentemente do que ocorreu no governo de
FHC, que atuou como um inimigo dos movimentos sociais, e a continuação do
descaso com a política de reforma agrária no governo de Michel Temer, os mandatos
do PT não conseguiram efetivar a reforma agrária, com metas e projetos que
satisfizessem os povos do campo.
Por fim, a interrupção da Reforma Agrária, após o impeachment da expresidente Dilma Rousself, com a ascensão à presidência do ex-presidente Michel
Temer, foi a “pá de areia” na concretização da imobilidade das políticas e projetos de
reforma agrária, uma vez que, o mesmo não demonstrou apoio às lutas dos
movimentos sociais, mas contrariamente, fortaleceu o agronegócio.
Todo esse cenário e contexto, deve nos incitar a refletir sobre quais os próximos
passos que podemos, enquanto sociedade civil, dar, rumo a retomada desse debate
nas mais variadas instâncias, tendo em vista que os problemas no campo tem se
agravado, urgindo resolver os problemas da terra no país.
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Resumo: Os resíduos gerados na construção civil é tema muito discutido no meio
técnico, pois causa diversos problemas ambientais, principalmente, quando
descartados inadequadamente. Portanto, existe a necessidade de encontrar novas
tecnologias para substituir os sistemas convencionais que minimizem a geração de
resíduos. Desta forma, este trabalho tem como objetivo comparar a geração de
resíduos e o custo de destinação entre o sistema Drywall e a alvenaria tradicional em
um edifício residencial. Para obter o índice de geração de resíduos foram utilizadas
tabelas com volumes de geração de resíduos de outros edifícios fornecidas por
empresas parceiras do projeto; além disso, foram utilizados outros estudos já
realizados. A construtora parceira do projeto forneceu os custos de destinação para
viabilizar a realização do cálculo do custo final de destinação dos resíduos.A utilização
do sistema Drywall mostrou-se promissora em substituição da alvenaria, visto que a
geração de resíduos de gesso acartonado foi cinco vezes menor em relação a
alvenaria tradicional.Apesar do custo de destinação do Drywall ser maior, o custo final
para disposição em aterro industrial foi minimizado pelo volume de resíduos gerados.
Palavras-chave: Sistemas de vedação. Destinação. Meio ambiente.
Abstract: The waste generated in civil construction is a topic widely discussed in the
technical environment, as it causes several environmental problems, especially when
disposed of improperly. Therefore, there is a need to find new technologies to replace
conventional systems that minimize the generation of waste. Thus, this work aims to
compare the generation of waste and the cost of disposal between the Drywall system
and traditional masonry in a residential building. To obtain the waste generation index,
tables with volumes of waste generation from other buildings provided by project
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partner companies were use; in addition, other studies already carried out were use.
The project's partner construction company provided the disposal costs to make it
possible to calculate the final cost of waste disposal. The use of the Drywall system
has shown promise in replacing masonry, since the generation of waste from
plasterboard was lower five times compared to traditional masonry. Although the cost
of using Drywall is higher, the volume of waste generated minimized the final cost for
disposal in an industrial landfill.
Keywords: Sealing systems. Technology. Destination. Environment.
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1. INTRODUÇÃO
Devido ao déficit habitacional, ocorreram várias mudanças tecnológicas,
visando à introdução de novos materiais no mercado. Algumas metodologias
construtivas tornam-se competitivas devido a diversos fatores, tais como: pela
diminuição do tempo de execução, minimização da geração de resíduos, custo do
material, desempenho fornecido, custo final de execução, entre outros (PLACO,
2014). Vale lembrar que a construção civil consome muitos recursos naturais do
planeta, por isso deve-se utilizar práticas mais sustentáveis ao construir,
essencialmente as que causem menos impacto ao meio ambiente.
Um dos maiores problemas da construção civil são os desperdícios, que
resultam em maior custo nas obras, além de gerar grandes problemas ambientais
devido ao uso indiscriminado dos recursos naturais não renováveis. A geração e a
destinação dos resíduos levantam a necessidade da utilização de novas tecnologias
na construção civil. Segundo Figueiró (2009), a alvenaria pode ser considerada como
a etapa da construção responsável pelos maiores índices de desperdício de materiais
durante a execução de uma obra.
Uma das principais etapas em que ocorre a geração de resíduos é a execução
das alvenarias. De acordo com Perez (2018), o principal ponto que causa desperdício
é na necessidade de corte dos blocos para a elevação ou para embutir as instalações
elétricas e hidrossanitárias. Além disso, podem ocorrer desperdícios devido às falhas
de projeto (paginação dos blocos) e falta de capacitação dos operários.
Por outro lado, a utilização de novas tecnologias como placas de gesso
acartonado (Sistema Drywall), vem se tornando uma alternativa viável por conta da
rapidez de execução e da menor geração de resíduos. Algumas vantagens deste
sistema é a utilização de placas de gesso que geram um volume menor de resíduos
e estes ainda têm a possibilidade de serem reciclados (PLACO, 2014). A Resolução
CONAMA 431 de 2011, classificou o gesso como classe B – reciclável(BRASIL, 2011).
Essa classificação acarretará em menos resíduos dispostos em aterros, visto que a
resolução traz um embasamento que mostra a possibilidade de reutilizar esse
material.
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Diante deste panorama, o presente estudo tem por objetivo, comparar a
geração de resíduos e o custo de destinação entre o sistema Drywall e a alvenaria
tradicional em um edifício residencial. A partir desse resultado será avaliado se existe
benefícios na substituição da alvenaria convencional pelo sistema Drywall.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O estudo de caso consiste em um projeto de um empreendimento residencial
com doze pavimentos que ainda não foi executado. O projeto contará com quatro
apartamentos iguais por pavimento. A planta utilizada para o projeto possui 175,73m²
de área privativa e está representada naFigura 1. A planta possui três suítes, sala de
estar/jantar, cozinha, lavanderia, lavabo e sacada. As paredes consideradas no
estudo foram todas as internas com exceção das de divisão com outros apartamentos
e estão evidenciadas em amarelo.
Figura 1: Planta baixa do apartamento estudado

Fonte: Construtora parceira do projeto (2019), adaptado

Para a obtenção do índice de geração de resíduos do Drywall, empresas
parceiras disponibilizaram dados históricos de obras realizadas na cidade. No total
foram analisadas sete obras. Além disso, foram consideradas duas literaturas para a
obtenção de um índice médio. Marinhos (2019) utilizou uma metodologia para medir
o volume de resíduos de gesso acartonado gerado em um prédio residencial na cidade
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de Londrina e Sarnick et al. (2019) estudaram obras com mais de 50.000 m² para
realizar a quantificação de resíduos gerados. No cálculo foram considerados o volume
total de resíduo de gesso gerado em m 3 e a área total dos empreendimentos em m 2,
obtendo assim, o índice em m³/m². Após o cálculo dos índices das sete obras e das
duas literaturas utilizadas, foi tirado uma média resultando no índice adotado para este
estudo.
Para os resíduos de alvenaria foram consideradas três literaturas cada uma
para considerar uma etapa da alvenaria. A primeira foi Abreu (2016) que realizou a
análise de resíduos gerados durante a marcação e levantamento da alvenaria. A
segunda Perez (2018) que estudou o processo de perdas durante o embutimento das
instalações elétricas e hidrossanitárias. E por último Mendonça (2017) que estudou a
geração de resíduos de argamassa durante o processo de emboço das paredes. A
partir das áreas dos empreendimentos e dos volumes de resíduos gerados em cada
um desses estudos foi possível obter um índice de geração de resíduos que foi
aplicado para as dimensões do projeto objeto desse estudo.
Por fim, foi realizado um estudo comparando os custos de destinação dos dois
resíduos nas cidades de Londrina, Maringá e Curitiba. A escolha das cidades se deve
ao fato de serem as maiores do Paraná com várias obras da construtora parceira. Os
orçamentos dos custos de destinação foram fornecidos pela construtora parceira para
ambos os sistemas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para realizar a estimativa de geração de resíduos de alvenaria foram utilizadas
três referências. Nessas referências foram obtidos dados de volume de resíduos e
área total construída dos empreendimentos estudados pelos autores, a partir dessas
informações foi calculado os índices como mostrado na Tabela 1.
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Fonte
Abreu (2016)
Perez (2018)

Tabela 1: Índices de geração de resíduos de alvenaria
Etapa da alvenaria
Área
(m²)
Marcação e levantamento
35459,96
Embutimentos das instalações elétricas e
19638,78
hidrossanitárias

Volume
(m³)
244,64

Índice
(m³/m²)
0,0069

49,08

0,0025

Mendonça
Emboço
----0,02
(2017)
Total
------0,0294
Fonte: Autoria Própria (2020). Dados de Abreu (2016), Perez (2018) e Medonça (2017)

Com o índice obtido de 0,0294 m³/m² o resíduo gerado em um apartamento
será equivalente a 5,17 m³, multiplicando pelo número de pavimentos e apartamentos
é estimado que uma torre gere, em média, 248,16 m³ de resíduos de alvenaria.
Para a geração de resíduos do Drywall obteve-se um índice médio de
0,0056 m³/m² como mostrado na Tabela 2.
Tabela 2: Índices de geração de resíduos de gesso acartonado
Área Total Volume de resíduos de gesso
Obras
(m²)
(m³)
Obra 1
50.439
618

Índice
(m³/m²)
0,0123

Obra 2
Obra 3

8.054
5.616

80
46

0,0099
0,0082

Obra 4
Obra 5
Obra 6
Obra 7
Obra 8 (MARINHOS, 2019)

21.023
27.240,50
11.864,83
16.758,62
19.638,78

85
20,24
70
30
96,22

0,0040
0,0007
0,0059
0,0018
0,0049

Obra 9 (SARNICK et. al, 2019)
Média
Desvio Padrão
Coeficiente de variação
Valor Máx
Valor Min

54.285,03
23.879,97
17.487,15
73,2%
54.285,03
5.616

145
132
185,97
141%
618
20

0,0027
0,0056
0,0039
69%
0,0123
0,0007

Fonte: Autoria Própria (2020). Dados de Marinhos (2019) e Sarnick et.al (2019)

Após replicar esse índice para a área total da planta (175,73 m²) obteve-se um
volume de resíduos de gesso de aproximadamente 0,98 m³ por apartamento e um
total de 47,24 m³ para uma torre com 48 apartamentos. É importante ressaltar que
esse valor obtido é estimado e como já discutido em tópicos anteriores vários fatores
podem influenciar na geração de resíduos durante a execução da obra.
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A partir das planilhas de composição e custos da Caixa Econômica Federal
(SINAPI) foi possível determinar a quantidade de material que seria necessária para
executar o Drywall na planta estudada.
Considerando a quantidade total de material utilizado baseado na tabela
SINAPI e o volume de 47,24 m³ a quantidade de resíduos gerados será equivale a
aproximadamente 13% do material desperdiçado durante a execução do Drywall. O
valor encontrado está próximo aos valores obtidos na literatura: Duarte (2014)
variação de 7,16 a 23,59%, Silva (2008) limites de 10 a 12% e Singer (2013) com taxa
de desperdício de 11 a 35%.
Os dados dos autores acima e o valor encontrado nessa pesquisa
demonstram, que apesar da geração ainda ser menor que a da alvenaria convencional
esses valores não condizem com a teoria proposta pela Associação Brasileira de
Drywall que fornece um dado de perda de 3 a 5%.
A partir dessas informações é possível perceber que a geração de resíduos
tanto de gesso como de alvenaria tradicional é muito variável e, portanto, difícil de ser
quantificada, visto que podem ocorrer diversos imprevistos durante a execução da
obra, podendo aumentar ou diminuir a geração de resíduos.
Observando os resultados obtidos nota-se que existe uma grande diferença
entre a geração de resíduos na utilização de alvenaria para vedação e o uso do
sistema Drywall. O uso da alvenaria nesse estudo representa uma geração de
resíduos de 248,16 m3, ou seja, cinco vezes maior do que o uso do Drywall com 47,24
m³. Portanto, o sistema gesso acartonado gera apenas 19,1% em relação a alvenaria
tradicional.
Com o volume de 47,24 m³ de resíduos para o gesso acartonado descrito
anteriormente, serão necessárias 10 caçambas de 5 m 3 (Londrina –424,70 reais por
caçamba). Para a alvenaria, considerando o volume total de resíduos de alvenaria de
248,16 m³ pode-se calcular o número de caçambas a serem utilizadas e
consequentemente o custo para a destinação desse resíduo. Com este volume serão
necessárias 50 caçambas de 5 m³(Londrina – 155,75 reais por caçamba). O custo
total de destinação para cada cidade pode ser observado Tabela 3.
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Cidade
Curitiba
Maringá
Londrina

Tabela 3: Custos de transporte e destinação dos resíduos
Custo de destinação dos
Custo de destinação dos resíduos
resíduos de Drywall (R$)
de alvenaria (R$)
2.650,00
9.500,00
6.565,70
10.000,00
4.247,00
7.787,50
Fonte: Autoria Própria (2020)

Diferença
(R$)
6.850,00
3.434,30
3.540,00

Comparando os custos de destinação dos resíduos para os dois sistemasfoi
possível perceber que nas três cidades analisadas o custo de destinação do Drywall
foi menor devido a menor geração de resíduos mesmo com o preço da caçamba
maior. Também foi possível observar as diferenças de custos para os dois sistemas,
onde o sistema de Drywall se apresenta bem mais econômico. Fazendo uma analogia
e tomando como referência a cidade de Londrina, tem-se uma diferença de 45,46%
dos custos entre os dois sistemas.

4. CONCLUSÃO
A partir da realização desse trabalho pode-se concluir que o sistema Drywall
realmente é uma opção viável. Além disso, foi possível perceber que a utilização
dessa tecnologia pode ser benéfica para o meio ambiente, visto que a geração de
resíduos na instalação de gesso acartonado foi cinco vezes menor em relação
alvenaria tradicional. Esse fator também é importante para a determinação do custo
final da obra. Apesar do custo de destinação do Drywall ser maior, o custo final para
disposição em aterro industrial foi minimizado pelo volume de resíduos gerados.
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Resumo: O referido trabalho objetiva desvelar como a lógica capitalista de produção
de pimenta no município de Lagarto/SE, fomentada pelo Grupo Maratá, está atrelada
à destituição da autonomia dos camponeses em relação às condições de produção
na terra, como substrato de permanência e resistência da produção de alimentos. A
metodologia pautou-se no levantamento de dados e informações sobre área,
produção de pimenta, formas e padrões de produção, além das condições de trabalho
e comercialização da produção em Lagarto, bem como levantamento dos impactos
sociais ligados a expansão de pimenta. Como principais resultados da pesquisa
observou-se: propriedade minifundista, associada à monopolização do território
camponês por cultivo vinculado ao agronegócio; predominância do trabalho feminino
durante o período da colheita; o emprego de trabalho temporário pelos produtores de
pimenta; os camponeses como arrendatários de terras; o uso de agrotóxicos na
plantação, visível a partir dos vasilhames jogados à céu aberto no meio das plantas;
e os problemas de saúde decorrentes do manejo com a cultura da pimenta.
Palavras-chave: Impactos
Monopolização do território.
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1. INTRODUÇÃO
Este artigo é parte dos estudos teóricos que embasam a pesquisa de PIBICUFS/CNPq, na qual analisamos o Agronegócio da pimenta no Agreste Sergipano e
saúde do trabalhador, sobremodo, no município de Lagarto/SE, tendo em vista os
agravos para a produção camponesa e rebatimentos ambientais para os sujeitos que
produzem o cultivo. Sendo primeiro apresentado e publicado no “ANAIS IX SINGA IX
SIMPÓSIO INTERNACIONAL X SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) RECIFE - PE, 2019”. Para
esse texto realizamos também leituras sobre a área de estudo e expansão da pimenta.
Os objetivos do estudo são: analisar os rebatimentos socioambientais da expansão
do agronegócio da pimenta no Agreste Sergipano; avaliar os impactos da
monopolização do território pela expansão da produção de pimentas em áreas
tradicionalmente produtoras de alimentos e identificar os nexos causais entre o
trabalho na produção de pimenta e o adoecimento do trabalhador.
Para o seu desenvolvimento parte-se de autores que discutem o agronegócio
no Brasil e o campesinato, como classe social.
Segundo Marques (2008, p. 2) “Entendemos o campesinato como uma classe
social e não apenas como um setor da economia, uma forma de organização da
produção ou um modo de vida”. Desta forma, o camponês não pode ser compreendido
como algo inerente ao contexto atual, ou seja, mesmo no presente século é necessário
analisar o campesinato como uma categoria que se adequa no tempo e no espaço
podendo e ganhando novas roupagens de acordo com o lugar onde está inserido,
todavia, mantendo os seus principais fundamentos que constituem a base de uma
classe que resiste as artimanhas do capitalismo, mesmo que em alguns casos o
campesinato faça perto dessa lógica, ele nunca está totalmente submisso ao capital.
No Brasil, o conceito de campesinato incorpora uma realidade complexa,
partindo do pressuposto que o país é categorizado como periférico, fazendo parte da
América Latina, e como de tradição servindo aos interesses do capitalismo. Marques
(2008, p. 4), define o campesinato no Brasil da seguinte maneira: “O campesinato se
refere a uma diversidade de formas sociais baseadas na relação de trabalho familiar
e formas distintas de acesso à terra como o posseiro, o parceiro, o foreiro, o
arrendatário, o pequeno proprietário etc.”. Desse modo, a autora deixa evidente que
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é preciso entender quais os sujeitos que pertencem ao campesinato, num país de
dimensões continentais é notório que essa categoria passe a sofrer variações
linguísticas, ou seja, incorpora novos conceitos mais apropriados a sua
localidade/região, não podendo apenas por essa questão ser tratado como um agente
que não compõe a categoria camponês.
Compreender o camponês como uma classe social é ressaltar as contradições
do sistema de produção vigente, discutindo que esta classe não foi incorporada pelo
capital, e para mascarar tal verdade, mesmo de forma não consciente e consciente
em outros casos passam a disseminarem uma fragmentação, para reduzir a
identidade, e o nosso papel como resistência frente aos desmontes provocados pelo
capitalismo.
De acordo com Shanin (1979, p. 228) apud Marques(2008, p. 36):
o campesinato é, ao mesmo tempo, uma classe social e um “mundo
diferente”, que apresenta padrões de relações sociais distintos - ou seja, o
que também podemos denominar de modo de vida. Para ele, o campesinato
é uma classe social de baixa “classicidade” que se insere na sociedade
capitalista de forma subordinada e se levanta em momentos de crise.

Ressalta-se dessa maneira, a notoriedade de tratar o camponês como
representante de uma classe, sendo que essa classe adquire as suas especificidades
de acordo com os interesses da época e do lugar, o campesinato enquanto classe
parte a defender os seus interesses, mesmo que essa classe esteja inserida numa
lógica de mercado, como de fato ocorre no município de Lagarto/SE, onde
percebemos uma via de mão dupla, na qual os camponeses fazem parte da estrutura
do Grupo Maratá, entretanto, não quer dizer que os camponeses não possam acabar
com essa relação assim que se sentirem lesados, ressaltando que enquanto classe o
campesinato tem força de resistência e luta por seus próprios desejos.
Para Thompson (1987, p. 10) apud Marques(2008, p. 3):
A classe acontece quando alguns homens, como resultado de experiências
comuns (herdadas ou partilhadas), sentem e articulam a identidade de seus
interesses entre si, e contra outros homens cujos interesses diferem (e
geralmente se opõem) dos seus. A experiência de classe é determinada, em
grande medida, pelas relações de produção em que os homens nasceram –
ou entraram involuntariamente. A consciência de classe é a forma como
essas experiências são tratadas em termos culturais: encarnadas em
tradições, sistemas de valores, ideias e formas institucionais.
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O materialismo histórico dialético coloca-se como o método que dá respaldo à
análise do movimento da história que produz o espaço agrário brasileiro e lagartense.
Como metodologia, partimos da revisão da literatura e de trabalho de campo para
reconhecimento da área de estudo, realizado no mês de junho de 2019. Nele, foram
realizadas quatro entrevistas com representante da empresa compradora da pimenta,
com produtor de mudas e com dois produtores de pimenta, um que produz há mais
de 10 anos e outro que produz esporadicamente. A intenção é compreender o que faz
da pimenta uma opção para esse campesinato e quais as principais dificuldades para
esse grupo social.
Considera-se que nos últimos anos o espaço agrário do município de Lagarto,
no Agreste Sergipano, passa por mudanças significativas estruturadas pelo Grupo
Maratá, que exerce fortes influências nas terras e no modo de vida do campesinato.

2. AGRONEGÓCIO E MONOPOLIZAÇÃO DO TERRITÓRIO
É notório que nas últimas décadas o termo agronegócio se disseminou de
forma rápida no Brasil. Em geral esse conceito é concebido de forma inadequada pelo
senso comum, usurpado pelas grandes mídias do país para convencer a população
de que se trata de uma atividade econômica totalmente benéfica para todos. Por sua
vez, tal discurso responde a uma lógica posta pela classe dominante, que visa
generalizar a ideia de que o agronegócio é ator do desenvolvimento no campo,
entretanto, essa prática, além de garantir a reprodução capitalistas de grupos
econômicos ligados ao controle da terra, tem como uma das inúmeras finalidades,
negar o campesinato e suas formas de reprodução e resistência.
De acordo com Campos (2011, p. 109):
o agronegócio deve ser compreendido como uma complexa articulação de
capitais direta e indiretamente vinculados com os processos produtivos
agropecuários, que se consolida no contexto neoliberal sob a hegemonia de
grupos multinacionais e que, em aliança com o latifúndio e o Estado, tem
transformado o interior do Brasil em um locus privilegiado de acumulação
capitalista, produzindo, simultaneamente, riqueza para poucos e pobreza
para muitos e, por conseguinte, intensificando as múltiplas desigualdades
socioespaciais.

O campo brasileiro sofreu diversas transformações desde a denominada
“Revolução Verde”, entre elas podem ser citadas a mecanização compulsória; a
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precarização do trabalho numa logística capitalista; e o aumento da desigualdade
socioeconômica desencadeando conflitos sangrentos. Tais questões dizem respeito
a uma lógica capitalista de produção da pobreza, que assegura o poder e o controle
da classe dos que detém os meios de produção sobre a classe dominada.
Segundo Campos (2011, p. 101)
Quando se analisa o meio rural brasileiro, constata-se que de fato ocorreram
grandes transformações nas últimas décadas que podem ser “lidas” na
paisagem, na configuração territorial, na dinâmica social. E essas
transformações foram, em grande medida, provocadas pela expansão e
intensificação do chamado agronegócio no país.

O agronegócio toma tamanhas proporções por diversos quesitos, entre alguns
vamos presenciar uma fusão por conveniência entre o Estado e os grandes
monopolistas. O Estado passa a ser uma ferramenta para justificar tal avanço de forma
rápida no campo brasileiro, com um discurso de progresso e desenvolvimento, os
camponeses passam a ser obrigados a aderir aos interesses que os empresários do
agronegócio têm, a não aceitação desses interesses leva a um verdadeiro colapso,
tendo em vista que os mesmos passam a monopolizar os preços dos produtos
produzidos; o que será produzido; e os insumos que serão usados na produção. De
acordo com CAMPOS (2011, p. 111), “o agronegócio se viabiliza por meio da
apropriação de espaços no Estado para garantir recursos e condições políticas e
jurídicas favoráveis às suas atividades”.
Os camponeses que ainda resistem ficam à mercê e na visão do senso comum
passam a ser vistos como povos que não querem o crescimento socioeconômico do
país. “Os setores sociais que se contrapõem ao agronegócio aparecem como sendo
inimigos do desenvolvimento socioeconômico do Brasil” (CAMPOS, 2011, p. 108).
Exemplo do que foi supracitado, pode ser analisado como o caso dos
camponeses sergipanos, que tradicionalmente produziam alimentos e agora passam
a produzir cultivos demandados pelo agronegócio. Como afirma Santos (2011, p. 37),
“na leitura do espaço lagartense no tocante a cultivos, também se verifica mudanças
conjunturais no sentido da inserção de novos cultivos como acerola e a pimenta que
rebateram na substituição de velhos cultivos”.
Como um dos principais grupos monopolistas no estado de Sergipe, no que
tange ao agronegócio, temos o Grupo Maratá que nos dias atuais impõe ao
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campesinato determinados cultivos que atendem a lógica do mercado, e de forma
“compulsória” os camponeses são obrigados a produzir o que é solicitado em cada
momento. É de bom grado ressaltar que na maioria das vezes, os cultivos produzidos
não são para atender as necessidades da população local ou nacional, mas sim, para
exportar. “Os processos do agronegócio no país seguem determinações e atendem
interesses que são alheios aos lugares” (CAMPOS, 2011, p. 115).
O município de Lagarto/SE se encontra nesse exemplo, tendo em vista que
antes do Grupo Maratá atuar no local já mencionado, os camponeses produziam
diversos alimentos, como o maracujá, fumo, macaxeira. Todavia, com a chegada do
grupo Maratá, os mesmos passaram a atender o que a empresa queria em dado
momento, sendo a produção de pimenta uma das que mais se destacou na última
década.
De acordo com Oliveira (2011, p. 15)
O estudo do agronegócio em Sergipe, em particular no município de Lagarto,
localizado no território do Centro Sul (...), tomou importância nas últimas três
décadas em função da crescente participação de grupos capitalistas na
economia do município, inserindo o núcleo como parâmetro de dominação
em todas as “linhas” da cadeia.

A empresa exerce uma monopolização no território (ver figura 1), mesmo em
terras que não são suas, para o caso da pimenta, ela consegue aquilo que é solicitado
pelo mercado, proclamando para os camponeses que aquele é um mercado certo.
Para Oliveira (2016, p. 233) “a monopolização do território é desenvolvida pelas
empresas

de

comercialização

e/ou

processamento

industrial

da

produção

agropecuária, que sem produzir no campo, controlam através de mecanismos de
subordinação, camponeses e capitalistas produtores do campo”. Como exemplo
dessa realidade, pode ser citado o grupo Maratá, que condiciona os camponeses a
cultivarem de acordo com os seus interesses, através de contratos impõem em terras
camponesas a lógica de produção do sistema capitalista.
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Figura 1: Plantação de pimenta no povoado Várzea dos Cágados e ao fundo, sede da empresa do
Grupo Maratá no município de Lagarto – SE

Fonte: LIMA, Tiago Barreto, 2019

3. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGARTO/SE E
TERRITORIALIZAÇÃO DO GRUPO MARATÁ
O município de Lagarto/SE, encontra-se a uma distância de 75 km da capital
sergipana. Segundo informações do Censo Demográfico de 2010, apresenta uma
população estimada em 94.861 habitantes, tendo uma densidade demográfica em
torno de 97,84 hab./km² e uma área territorial de 968,921 km².
Em 2016, PIB per capita do município era de 13.548,27 R$. Em 2010, o Índice
de Desenvolvimento Humano Municipal encontrava-se em 0,625, uma taxa de
escolarização de 6 a 14 anos de idade por volta de 98%.
Segundo o Censo Agropecuário de 2017, o município de Lagarto/SE, utiliza as
suas terras de lavouras da seguinte forma: 4.631 hectares como lavouras
permanentes, e 8.618 hectares como lavouras temporárias. Apresentando uma área
irrigada em torno de 1.095 hectares, e 124 estabelecimentos. 1.861 estabelecimentos
foram identificados como os que utilizam agrotóxicos.
Apresenta como principais vias de acesso, SE-270; BR -101; BR-235. Tendo
como principais climas, o Semi Árido e o Sub Úmido à Seco , e um relevo Superfície
Pediplanada com Serras Residuais e Tabuleiros Costeiros. Como vegetação tem-se
Caatinga arbórea - arbustiva e Mata Atlântica, e uma hidrografia composta pelos
seguintes rios: Rio Piauí, Rio Piauitinga, Rio Jacaré, Rio do Machado, Rio Vaza-Barris
e Rio do Urubu.
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Na atualidade o município é composto por mais de cem (100) povoados rurais,
entre os quais 3 deles estão entre as cinco maiores populações concentradas em
povoados rurais do estado, são eles: Colônia Treze, Brasília e Jenipapo.
Este município fez parte do processo de territorialização do Grupo Maratá que
se inicia na década de 1960, do século passado.
Segundo Oliveira (2011, p. 97)
De origem sergipana, o grupo Maratá surge na década de 70 no município de
Lagarto quando se dedicava à comercialização de fumo e agropecuária.
Atualmente o grupo possui um conglomerado de empresas nas áreas
alimentícias e de embalagens. Sendo a terceira maior do país na
industrialização do café, com a maior torrefadora de capital 100% nacional.

O presente Grupo empresarial existe há mais de 50 anos no mercado, estando
em diversos ramos, como: alimentos, agronegócios (pecuária, citricultura e diversas
culturas temporárias), descartáveis, embalagens plásticas, construção civil e
exportação.
Dentro desses segmentos estão a produção de achocolatado, adoçante, café,
cappuccino, ketchup, chás, condimentos, caldos e temperos, conservas, descartável,
especiarias, macarrão, mingau, mistura para bolo, milho e derivados, Molho Gota,
molho pronto, pimenta, refresco, salgadinho, suco e néctar, e vinagre. A empresa
exporta os seus produtos para países da Europa, os quais ganham destaque, a
Holanda, França, Inglaterra, Itália, Alemanha e Espanha. Faz também parte desse rol,
Israel, Áustria, Colômbia, Ucrânia e Turquia.
A Maratá começa em 1960 com dois ramos, o fumo – que é o seu carro-chefe
naquele momento e a pecuária. O fumo moído em corda despertará o interesse dos
pequenos e médios camponeses por ter mercado certo, tendo em vista que a empresa
ressaltava que iria comprar esse produto, posteriormente, no ano de 1980 o fumo
torna-se um sucesso de venda, sendo exportado para outras regiões do nordeste,
passando a ser chamado de Fumo Saci Ltda. “O grupo Maratá iniciou suas atividades
industriais como o beneficiamento do fumo e saco, produto oriundo do fumo de corda,
depois diversificou para café, suco, produção de vinagre, temperos, bebidas,
embalagens plásticas e filmes flexíveis” (OLIVEIRA, 2011, p. 97).
Em 1984, o grupo Maratá faz a aquisição de torrefações e moagem do café
denominado de Maratá, já no ano de 1986, um novo setor passa a fazer parte do
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grupo, o segmento de embalagem plástica, colocando esses produtos em
supermercados, panificações, e nas próprias embalagens para o fumo.
Em 1991, é criada a Empresa Agropecuária Maratá, esse novo ramo ficará
responsável pela pecuária, e consequentemente o próprio corte bovino e nesse
momento também abre o Comercial Maratá dedicado a material de construção em
geral. Já no ano de 1998, é fundado um segmento do Grupo que ganha espaço no
mercado, a Empresa Maratá Indústria de copos, fazendo parte desse rol de novos
produtos potes, copos, pratos e tampas, e também nessa mesma época cria-se o
setor de bebidas responsáveis pela produção de aguardentes, vinhos e uísque.
O sucesso vem no ano 2000, quando a empresa passa a ter um maior acesso
ao mercado internacional, com a Empresa Maratá Sucos do Nordeste Ltda, é também
nesse momento que é criada a Indústria Alimentícia Maratá, e a Citricultura Maratá
Ltda, essa fundada no município de Rio Real, no estado da Bahia. Em 2006, o Grupo
abre uma filial da Empresa Maratá Sucos do Nordeste, na cidade de Lagarto/SE, e
um Armazém Geral Maratá em Vitória da Conquista, também na Bahia. No ano de
2007, o Grupo decide substituir a produção de aguardente por uma linha de molhos,
tais como: o molho de pimenta, e vinagres. Em 2011, ocorre a construção do
Complexo Industrial JAV, o qual vai se dedicar a produção de derivados de milho,
como: flocão, floquinho, mingau, salgadinhos, temperos e farinha láctea, isso no
município de Lagarto/SE.
Na atualidade, o Grupo Maratá é composto por seis (6) unidades industriais,
sendo elas: Indústrias Alimentícias Maratá, localizada no município de Itaporanga
D´Ajuda, sendo responsável pela produção e envasamento de produtos como
Refresco Maratá, Chás, e Café Tradicional Maratá; a Maratá Indústria de embalagens,
localizada no Bairro Cidade Nova em Lagarto/SE; a Maratá Sucos do Nordeste, fica
no Bairro Alagoas, em Estância/SE, sua filial reside no Bairro Distrito Industrial, em
Lagarto/SE, é considerada uma das maiores empresas responsáveis pela exportação
de sucos concentrados da Região Nordeste; a Maratá Indústrias de Copos, localizada
no Bairro Cidade Nova, Lagarto/SE, ficando responsável pela produção de produtos
descartáveis; a I.V.L. – Indústrias Vieira, localizada no Bairro Industrial, em
Lagarto/SE, sendo da sua função a produção e envasamento do ramo de molhos,
vinagres, fermentados e acéticos; a JAV – Indústrias de Alimentos, localizada em
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Estrada Campo da Fazenda, em Lagarto/SE, ficando responsável pela produção de
canjica amarela, canjica branca, mingau, farinha láctea, adoçante, achocolatado,
cappuccino, café com leite, caldo, colorífico, condimento, especiarias, conservas,
temperos, mistura de bolo, salgadinhos, macarrão instantâneo, flocão, fubá fino e
grosso.

4. PRODUÇÃO DA PIMENTA EM SERGIPE E REBATIMENTOS PARA O
CAMPESINATO
Percebe-se que a cultura de pimenta é uma prática que ganha dimensão no
Agreste Sergipano, com mudanças no espaço agrário, os camponeses adentram na
lógica do mercado e passam a produzir para determinados grupos empresariais.
No estado, o Grupo Maratá fomentou a produção em grande escala dessa
prática, como destaque, temos os seguintes povoados do município de Lagarto:
Fazenda Grande, Várzea dos Cágados, Brejo, Gameleira, Taperinha, Rio Fundo,
Bomfim, Santo Antônio, Olhos D’água, Colônia Treze, Luís Freire, Rio das Vacas,
Jenipapo, Estancinha e Brasília.
Oliveira (2011, p. 75) afirma:
Apesar do IBGE não possuir dados oficiais sobre a produção da pimenta e
da acerola, nesses últimos anos no município de Lagarto, vem crescendo o
número de pequenos agricultores que se dedicam a esses cultivos em
substituição a outros, principalmente, ao fumo.

Para a autora, foi a partir de 2007 e 2008 que o Grupo Maratá propôs aos
camponeses que produzissem a pimenta em suas terras, salientando que aquele
produto integrava uma lógica permanente do mercado, ou seja, toda a safra seria
requisitada pelo Grupo empresarial da Maratá. O Grupo Maratá, em acordo com o
governo do Estado de Sergipe e a COHIDRO, vem desde o ano 2000 incentivando
para que os camponeses produzam pimentas do tipo jalapena e malagueta, por
representar contrato certo com o grupo empresarial (OLIVEIRA, 2011). Para tanto,
confirmou-se que em 2019, o perímetro irrigado do Rio Piauí não é o núcleo mais
importante para a produção de pimenta, e sim o povoado Lagoa Seca devido ao uso
de poços artesianos.
Para proporcionar uma maior segurança, o referido Grupo num primeiro
momento elaborou contratos, estabelecendo os preços para os variados tipos de
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pimenta e algumas cláusulas que os camponeses tem que cumprir. Desse modo, é
notória a forma de como o agronegócio adentra em terras camponesas, terras com
poucos hectares. Tal quadro revela que o agronegócio se reproduz de diferentes
modos, ora por meio da territorialização do capital, ora por meio da monopolização do
território. Ou seja, nem sempre ele se encontra nas grandes propriedades de terras,
esquecendo que, a depender da necessidade do sistema capitalista, ele também
controla as pequenas propriedades.
Com um discurso de progresso e desenvolvimento para a região, o Grupo
Maratá convence que é através desses cultivos que os camponeses terão uma melhor
renda e até uma ascensão econômica. Verificou-se também que, no início do projeto
chegou-se a fornecer recursos para os camponeses investirem nas terras, como
também adubos e fertilizantes, para serem usados durante a produção, em alguns
casos já foram disponibilizadas aos camponeses sementes e algumas variedades de
mudas (ver figura 2).
Figura 2: Plantação de pimenta malagueta no povoado Vaza dos Cágados no município de Lagarto –
SE

Fonte: LIMA, Tiago Barreto, 2019

Num primeiro momento, os camponeses alegam que passaram a ter uma renda
fixa, o que seria o dinheiro para a aquisição da cesta básica, entretanto, quando o
referido produto não atendia mais aos interesses do mercado, estes mesmos sujeitos
tiveram suas produções negadas, com suas terras já possuindo solos pobres, devido
a intensa produção e uso de agrotóxicos.
A pratica de mudar de um produto para outro não ocorre de forma aleatória, os
próprios camponeses sentem receio da real intenção das empresas, mas, com receio
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de não encontrarem mercado, ou com as dificuldades concernentes à produção
agrícola em geral, acabam por aceitarem a lógica de controle da produção pelo grupo.
Além disso, de acordo com entrevista realizada com representante da empresa
durante o trabalho de campo realizado no dia 24 de outubro de 2019:
Em alguns povoados do município de Lagarto, evidenciou-se que de início
houve um formador de opinião”, ou seja, um camponês que mantinha uma
boa relação com os demais camponeses da região e que garantiu que os
seus companheiros poderiam produzir a pimenta, passando assim um laço
de segurança entre o Grupo Maratá e os camponeses. É notório como o
camponês ainda é uma classe que se vale da palavra do homem, do ato de
confiar em um dos seus. Esse formador de opinião produz uma extraordinária
quantidade de pimentas, segundo informações do próprio Grupo, esse
camponês plantou 120 mil plantas, numa área de 10 a 12 hectares, foi a maior
plantação até o presente momento. Posteriormente os demais passaram a
fazer o mesmo (Trecho da entrevista do representante xxxx, realizada em
24/10/2019, em Lagarto, Sergipe).

Identifica-se que no ano de 2019 o Grupo Maratá está comprando os seguintes
tipos de pimenta: a Malagueta – R$ 4,00; a Malaguetinha – R$ 5,00; a Jalapeño – R$
1,00; a Jalapeña com contrato – R$ 1,50; A Biquinho com contrato – R$ 5,00; a
Habanero – R$ 1,00; a Maratá R$ 3,00, segundo representante da empresa
supracitada. Constata-se que em menos de uma década da implementação do projeto
para incentivar a cultura da pimenta, os preços pelo quilo sofreram alterações
significativas.
Durante o trabalho de campo observou-se como consequências do
agronegócio da pimenta no município de Lagarto/SE, as seguintes características:
predominância do trabalho feminino durante o período da colheita; o emprego de
funcionários pelos camponeses; os camponeses como arrendatários de terras; e os
problemas de saúde decorrentes do manejo com a cultura da pimenta.
Avaliam-se que durante o período da colheita da pimenta, que tem uma
duração média entre 4 a 5 meses, existe a predominância do trabalho feminino nas
terras do campesinato. Segundo informações dos camponeses, as mulheres
conseguem colher em torno de uns 40 a 50 kg, a depender do tipo e do tamanho da
pimenta, isso resulta numa renda diária de mais ou menos 70 a 80 reais: “No tocante
a contratação da mão de obra temporária verifica-se que a maior parte dos
trabalhadores corresponde ao sexo feminino” (OLIVEIRA, 2011, p. 95).
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Mostrou-se também, que os camponeses conseguem empregar alguns
funcionários para auxiliar durante o período de plantação e colheita do referido
produto. Um médio produtor ressaltou que emprega em suas terras uma média de 70
funcionários, outros camponeses salientaram que é comum contratar força de trabalho
durante alguns períodos. Gilberto, um dos produtores que ainda tem contrato com a
empresa, explanou que já teve época de contratar aproximadamente 40 mulheres na
colheita da pimenta.
Segundo Oliveira (2011, p. 95):
O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural de
Lagarto recebeu denúncias que partiram do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais, nas quais as lavouras de pimenta no município chegam a empregar
de 40 a 60 pessoas por hectare nos períodos da colheita

Além disso, ressalta-se a questão sobre o arredamento de terras pelos
camponeses, compreendidas a partir dos exemplos dos camponeses Luís,Daniel e
Gilberto. Esses três (3) camponeses salientaram que são arrendatários de terras. Seu
Luís arrenda dois (2) hectares de terras para um período de dois (2) anos, num valor
de 5.000,00 mil reais cada hectare. No caso de Daniel, o mesmo arrendou quatro (4)
tarefas de terra, num valor de 5.000,00 mil reais, com uma duração de três anos e
meio, nesse caso ele exemplificou que o terreno precisou passar por um trato para
ficar apropriado para a produção da pimenta. Gilberto não passou a informação sobre
as terras arrendadas.
Encontra-se no município de Lagarto/SE, problemas de saúde do trabalhador
relacionados com a produção de pimentas. Os principais problemas apontados
envolvem: vermelhidão nas mãos, forte alergia nos braçose dores na lombar – devido
a posição que os trabalhadores ficam durante a colheita. Ademais, as grandes
quantidades de uso de agrotóxicos, em destaque, herbicidas, frente às pragas que
correntemente atacam as plantações de pimentas, intensifica a exposição dos
trabalhadores e trabalhadoras a intoxicações agudas e crônicas (ver figura 3).
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Figura 3: Embalagem de agrotóxico utilizado em plantação da pimenta: impactos para a saúde do
camponês no município de Lagarto – SE

Fonte: LIMA, Tiago Barreto, 2019

Desse modo, a discussão embasada a partir do real-concreto sobre o
agronegócio da pimenta fundamenta a compreensão de que a espacialização das
relações capitalistas de produção, através da subordinação de relações nãocapitalistas de produção, é responsável pela destituição de modos de vida
camponeses pautados na busca da autonomia e permanência no chão da terra.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No trabalho de campo, realizado no dia (24/10/2019), no município de
Lagarto/SE, notou-se como o agronegócio da pimenta transforma a dinâmica espacial
e o modo de vida camponês, com a expansão dos territórios do capital. Locais onde
antes eram produzidos alimentos, tais como: macaxeira, tomate, repolho, são
substituídos pela produção de um único tipo de produto, a pimenta, à serviço da
reprodução da mercadoria, e, pois, do capital sobre o trabalho. Neste sentido, o uso
dos recursos hídricos se torna essencial para a reprodução do capital no campo
lagartense, com destaque para o Perímetro Irrigado do Rio Piauí, que passa a ser
apropriado pelo poder industrial e financeiro, tendo como consequência a privatização
de um recurso natural pelos agentes capitalistas.
Frente aos ditames do capital, os trabalhadores vêm mobilizando produtores e
técnicos da COHIDRO, para uma articulação que diminua os efeitos da
monopolização do território. O desejo dos produtores é a conquista de mecanismos
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de beneficiamento e comercialização da produção que reduzam a dependência com
empresa compradora. Percebendo a demanda crescente da pimenta e querendo
conquistar novos mercados os produtores pensam em beneficiar o produto para
outros compradores, além da fabricação de polpas. Percebe-se que uma parte
significativa destes produtos, quando não aceitos pelo Grupo Empresarial Maratá são
repassados para atravessadores que tem como destino final, o mercado baiano, mais
precisamente, a cidade de Salvador. Como a Maratá tem feito cada vez menos
contratos com os produtores de pimentas, essa prática tem se tornado frequente,
tendo em vista a necessidade de escoamento rápida da pimenta, pois trata-se de um
produto que perde peso após o momento de colheita, bem como sua textura e cor que
passam a ter uma aparência “enrugada”.
Além das estratégias elaboradas para evitar a dependência da empresa
compradora, os produtores diretos da pimenta enfrentam os rebatimentos diretamente
relacionados à saúde. A arquitetura das plantas e o tamanho reduzido dos frutos são
fatores que atrapalham a colheita, principalmente aquelas de menor porte e com maior
número de galhos. Para efetuar a colheita das pimentas com plantas de porte mais
baixo, como a Malagueta, os trabalhadores devem se posicionar agachados ou
curvados. Ademais, o pé de pimenta malagueta produz frutos pequenos, fator que
reduz o tempo de colheita.
Outra dificuldade para o trabalhador é o curto ciclo da colheita, pois se trata de
uma cultura perecível que tende a se deteriorar mais rapidamente, caso não seja
colhida ao final do ciclo de 110 dias do plantio até o amadurecimento. Além das
implicações das condições expostas para o processo de colheita, existe o uso
intensivo de agrotóxicos na produção.
Os impactos dessas condições na saúde do trabalhador são desdobramentos
que manifestam a lógica destrutiva do trabalho em tempos de precarização e
subjugação do trabalhador ao tempo da produção capitalista. Sem autonomia para
decidir o que e como produzir, o camponês se disponibiliza para desenvolver trabalho
precário como forma de reproduzir-se e permanecer na terra.
O que se nota é que o homem não se realiza no trabalho. O trabalho se tornou
a ele estranhado, porque não mais atende à realização de sua vida, com o
desenvolvimento físico e psíquico, mas a um lócus de precariedade que abarca todos
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os âmbitos de sua reprodução, como um fardo a ser erguido todos os dias por esses
sujeitos assujeitados ao capital.
Portanto, o capital subsome o trabalho camponês, promovendo novos focos de
conflitos e acentuando outros já existentes. Ou seja, forma-se uma cadeia de
expropriação das riquezas, seja da terra ou do trabalho, levando muitas vezes os
camponeses a abandonarem seus modos de vida que os definem enquanto classe;
sujeitos que se dedicam diariamente a cultivarem e fornecerem comida para a
sociedade.
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A GESTÃO DOS USOS MÚLTIPLOS DA ÁGUA NUMA BACIA HIDROGRÁFICA
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo tratar da gestão dos usos múltiplos da
água como ferramenta para o desenvolvimento regional sustentado tendo como
exemplo a sub-bacia do Rio Pardo. Esta sub-bacia situa-se no Estado de São Paulo,
abrange terras dos municípios de Botucatu e Pardinho, localizados na região centro
Sul deste Estado. Compreendendo áreas desde as proximidades da nascente do rio
Pardo, no município de Pardinho, até o local de captação de água para abastecimento
urbano do município de Botucatu, realizado pela Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo - SABESP. Esse trecho foi destacado para o estudo, pois o
rio Pardo desempenha importante papel no Estado de São Paulo. Esta sub-bacia, em
particular, é de grande importância para sua região, uma vez que a população dos
municípios de Pardinho e Botucatu realizam diversos usos de suas águas como:
abastecimento urbano, dessedentação de animais, irrigação e turismo. Para o
conhecimento dos usos múltiplos da água, foram levantadas as outorgas emitidas pelo
Departamento de Água e Energia Elétrica - DAEE para estes municípios, acessando
seu sítio na internet, e localizadas, por meio das coordenadas geográficas, as que se
encontram dentro da sub-bacia. Com este primeiro levantamento, foram considerados
somente os usos outorgados, para verificação de eventuais conflitos existentes.
Posteriormente, foram realizadas algumas visitas pontuais na sub-bacia para
observação das atividades desenvolvidas na mesma, observando assim, além dos
usos outorgados, práticas de pesca e lazer. Então, para um conhecimento mais
próximo da realidade, foi utilizado o software Google Earth, localizando os
barramentos existentes dentro da sub-bacia. Em seguida, a fim de estimar as
captações subterrâneas, foram levantados ainda, através do software Google Earth,
os núcleos rurais, considerando construções acima de 1.000 m² juntamente com os
barramentos existentes. Para o conhecimento do uso de ferramentas para o
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desenvolvimento regional baseado nos usos dos recursos hídricos, foram levantados
também, os atores sociais em comum para os municípios e seus objetivos. Como
resultados observou-se que mesmo nos usos outorgados existe o conflito de interesse
quanto ao uso da água, e ainda que existem usos sendo realizados que ainda não
são regularizados. Findo este estudo, concluiu-se que nesta sub-bacia ainda há a
necessidade de regularização dos usos realizados dos recursos hídricos, porém,
mesmo com esse atraso na regularização dos usos, conhecendo os atores sociais
que atuam nos municípios da região (Botucatu e Pardinho) é possível afirmar que
esses municípios compartilham da preocupação com a manutenção e melhoria da
qualidade e quantidade dos recursos hídricos, em particular da sub-bacia do rio Pardo,
por este tratar-se do manancial de abastecimento desses municípios. Sendo assim, o
desenvolvimento desta região caminha na busca por sustentabilidade por meio das
ações desses atores sociais.
Palavras-chave: Recursos hídricos, usos múltiplos da água, gestão de recursos
hídricos, desenvolvimento sustentável.
Abstract: This article aims to deal with the management of multiple uses of water as
a tool for sustainable regional development taking as an example the Pardo River subbasin. This sub-basin is located in the State of São Paulo, Brasil, covers lands of the
municipalities of Botucatu and Pardinho, located in the Southern center of this State.
Comprising areas from near the source of the Pardo River, in the municipality of
Pardinho, to the location of water catchment for urban supply of Botucatu, conducted
by the Sanitation Company of the State of São Paulo – SABESP. This stretch was
choosen for study since the river Pardo plays an important role in the State of São
Paulo. This sub-basin, in particular, is of great importance to its region, since the
population of the municipalities of Botucatu and Pardinho do various uses of its water
as urban supply, watering livestock, irrigation, and tourism. To the knowledge of the
multiple uses of water, the grants issued by the Department of Water and Power DAEE for these municipalities were surveyed by accessing its website, and located by
means of geographical coordinates, those that lie within the sub-basin. With this first
survey, we considered only those uses that were granted, to check for possible
conflicts. Subsequently, some occasional visits in the sub-basin were done to observe
the activities performed in it. Then, activities beyond the granted uses like fishing
practices and leisure were observed. Then, for a closer knowledge of the reality, the
Google Earth software was used, locating existing barriers within the sub-basin. Then,
to estimate underground catchment of water the rural settlements, considering
buildings over 1,000 m² together with the existing barriers were raised through the
Google Earth software. Social actors in common for municipalities were named to
analyze their goals regarding the regional development based on the use of water
resources. It was observed that, even within the granted uses, there is conflict of
interest, and that there are uses that are being made that are not yet settled. At the
end of this study, it was concluded that, in this sub- basin there is still a need for
regularization of water use. But, even with that delay in use regularization, knowing the
social actors involved in the municipalities of the region (Botucatu and Pardinho) it is
possible to assert that these municipalities share the concern of maintaining and
improving the quality and quantity of water resources. In particularly, the Pardo river
sub-basin, since it is the fount of supply of these municipalities. Thus, the development
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of this region goes by searching for sustainability through the actions of these social
actors.
Keywords: Water resources, multiple uses of water, water resources management,
sustainable development.
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1. INTRODUÇÃO
A água é fundamental à vida e mantém o equilíbrio do meio ambiente, porém
era visto por todos como um recurso infinito.
O rio e a água são um único recurso, porém existem muitas formas de utilizálo. Logo é preciso ter consciência de que essa fonte de vida deve ser compartilhada
(SILVA et al., 2003).
O Brasil possui situação privilegiada em relação à sua disponibilidade hídrica,
contudo, aproximadamente 70% da água doce do país encontra-se na região
amazônica, que é habitada por menos de 5% da população. A idéia de abundância
serviu durante muito tempo como suporte a “cultura do desperdício” da água
disponível, à sua pouca valorização como recurso e ao adiamento de investimentos
necessários à otimização de seu uso (SETTI et. al, 2001).
Devido ao crescente perigo de escassez, vem-se observando uma maior
preocupação com seu manejo e utilização por parte de diversos países, inclusive do
Brasil. Nesse sentido, vem sendo realizados investimentos para a manutenção da
qualidade e quantidade deste recurso no planeta.
Baseado no modelo Frances (1960) de governança do recurso hídrico e na
política hídrica do Estado de São Paulo (1991), o Brasil em 1997 instituiu a Política
Nacional de Recursos Hídricos, através da Lei nº 9.433 visando assegurar à atual e
às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade
adequados aos respectivos usos; utilização racional e integrada dos recursos hídricos,
incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável e a
prevenção e defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou
decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais (BRASIL, 1997).
O equilíbrio entre os possíveis usos da água ou usos múltiplos da água vem
sendo considerado o ideal, observados, ainda, os aspectos sociais e ambientais
incluídos, além da questão econômica (GRANZIERA, 2006).
Os usos múltiplos da água é um dos fundamentos da Lei nº 9.433/97, definindo
que a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar os múltiplos (diversos)
usos das águas (BRASIL, 1997).
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Esta Política conta com 6 instrumentos para a proteção destes recursos: os
Planos de Recursos Hídricos; o enquadramento dos corpos de água em classes,
segundo os usos preponderantes da água; a outorga dos direitos
de uso de recursos hídricos; a cobrança pelo uso de recursos hídricos; a
compensação a municípios e o sistema de informações sobre recursos hídricos
(BRASIL, 1997).
A outorga de direito de uso ou interferência de recursos hídricos é um ato
administrativo, de autorização ou concessão, mediante o qual o Poder Público permite
ao outorgado fazer uso da água por determinado tempo, finalidade e condição
expressa no respectivo ato (DAEE, 2013).
Segundo DAEE (2013), constitui-se num instrumento da Política Estadual de
Recursos Hídricos, essencial à compatibilização harmônica entre os anseios da
sociedade e as responsabilidades e deveres que devem ser exercidas pelo Poder
concedente.
Tratando de desenvolvimento regional, este está intimamente ligado ao
desenvolvimento local que, segundo Buarque (2008), pode ser conceituado como um
processo endógeno de mudanças, que foca o dinamismo econômico e na otimização
da qualidade de vida da população em pequenas unidades territoriais e agrupamentos
humanos. Para ser consistente e sustentável, o desenvolvimento local deve explorar
as potencialidades locais.
A água é a chave para o desenvolvimento sustentável. Necessitamos dela para
a saúde, para a segurança alimentar e para o desenvolvimento econômico. No
entanto, ano após ano, aumenta a pressão sobre esse recurso (RURAL BR, 2013).
Existem diversos agrupamentos diferentes para tratar os usos da água.
Segundo o Ministério de Minas e Energia - MME (2007), os usos da água podem ser
divididos em 10, sendo: irrigação; criação animal; controle de cheias; navegação;
abastecimento humano; saneamento; indústria; turismo e lazer; aquicultura e
manutenção de ecossistemas. Toda interferência no meio ambiente causa impactos
e esses podem ser positivos ou negativos.
O presente artigo trata da gestão dos usos múltiplos da água como ferramenta
para o desenvolvimento regional sustentado tendo como exemplo a sub-bacia do Rio
Pardo.
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2. MATERIAL E MÉTODOS
A sub-bacia hidrográfica do rio Pardo, afluente do rio Paranapanema, está
localizada na região centro Sul do Estado de São Paulo, entre os municípios de
Botucatu e Pardinho conforme a Figura 1 a seguir.
Figura 1: Localização da sub-bacia nos municípios de Botucatu e Pardinho

Fonte: Os autores

Compreende áreas desde as proximidades de sua nascente, no município de
Pardinho, até o local de captação de água para abastecimento urbano do município
de Botucatu realizado pela SABESP.
A sub-bacia estudada, em particular, é de grande importância para a região,
uma vez que a população dos municípios de Pardinho e Botucatu fazem uso de suas
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águas para: abastecimento urbano, dessedentação de animais, irrigação e turismo,
além da grande significância para o abastecimento de água a jusante.
Esta sub-bacia localiza-se nas coordenadas 755000; 775000 de longitude W e
7440000; 7465000 de latitude S, do fuso 22 da projeção Universal Transversa de
Mercator (UTM), está inserida na bacia hidrográfica do Médio Paranapanema (Figura
2).
O clima da região é do tipo Cwa conforme classificação de Köppen sendo:
tropical de altitude, com três meses mais secos e frios (junho/ julho/ agosto), chuvas
predominantes no verão, temperatura média anual de 19,3ºC e precipitação média
anual de 1444,1 mm, com altitude de 900 m (CEPAGRI, 2013).
Figura 2: Delimitação da sub-bacia do rio Pardo

Fonte: Os autores
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Para o conhecimento dos usos múltiplos da água foram levantadas as outorgas
emitidas pelo DAEE, acessando seu sítio na internet nos meses de março e abril de
2013, para os municípios de Pardinho e Botucatu e localizadas, por meio das
coordenadas geográficas, as que se encontram dentro da sub-bacia. Com este
primeiro levantamento, foram considerados somente os usos outorgados para
verificação de eventuais conflitos existentes.
Posteriormente, foram realizadas algumas visitas pontuais na sub-bacia para
observação das atividades desenvolvidas na mesma, observando assim, além dos
usos outorgados, os usos para pesca e lazer. Então, para um conhecimento mais
próximo da realidade, foi utilizado o software Google Earth, localizando os
barramentos realizados dentro da sub-bacia. Em seguida, a fim de estimar as
captações subterrâneas, levantaram- se ainda pelo mesmo software, os núcleos
rurais, considerando construções acima de 1.000 m² juntamente com os barramentos
existentes.
Para compilar as informações neste artigo foi utilizado o software AutoCAD.
Para o conhecimento do uso de ferramentas para o desenvolvimento regional
baseado nos usos dos recursos hídricos, foram levantados ainda, os atores sociais
em comum para os municípios e seus objetivos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tratando de água subterrânea, segundo São Paulo (2010) a sub-bacia do rio
Pardo encontra-se sobre o Aquífero Guarani. De características hidrogeológicas
excepcionais, constitui-se não só uma importante Unidade geológica do Estado de
São Paulo, mas é, reconhecidamente, uma reserva de água subterrânea estratégica
de importância internacional (PARDINHO, 2010). Por isso inspira cuidados,
principalmente, quanto ao uso, ocupação do solo e perfuração de poços.
Para o conhecimento da utilização dos recursos hídricos já regularizados, a
partir do levantamento de outorgas emitidas na bacia em questão, foi gerada a Figura
3 a seguir.
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Figura 3: Usos outorgados pela DAEE

Fonte: Os autores.

Para complementação das informações dos levantamentos das outorgas, a
partir de pesquisas junto ao Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável dos
municípios de Botucatu e Pardinho, foi possível conhecer que o município de
Botucatu, no meio rural, abastece as propriedades de água predominantemente por
minas, poços semi-artesianos e artesianos (BOTUCATU, 2010).
Já o município de Pardinho tem as propriedades rurais abastecidas, em sua
maioria, por nascentes ou poços comuns e artesianos, sendo que doze propriedades
são atendidas por dois poços artesianos (PARDINHO, 2010). A partir de análises
realizadas nos usos outorgados e conhecimento da região, pode-se verificar os
primeiros conflitos existentes na sub-bacia, conforme Tabela1.
Na sub-bacia estudada fica claro que a quantidade de água captada para
abastecimento do município de Pardinho, por estar à montante dos demais pontos de
captação, influencia em todo o curso do rio e consequentemente nos demais usos.
127

Tabela 1: Conflitos quantitativos e qualitativos
CONFLITOS

Quantitativos

Qualitativo

Consumo Urbano Pardinho
Consumos Urbano + Irrigações
+ Dessedentação de Animais
Irrigações
Captação de água consumo
urbano de Botucatu

USOS
X Consumo Urbano Botucatu
X PCH Salto do Lobo (à jusante da bacia)
X
X

Consumo Urbano
Transposição da bacia (água captada do Rio
Pardo para abastecimento urbano de
Botucatu e seu esgoto, após ser tratado, é
lançado no Rio Lavapés, bacia do rio Tietê)
Consumo Urbano Botucatu

Tratamento de Esgoto de
X
Pardinho
Fonte: Os autores

Porém, nem todos os usos estão regularizados, isso ficou evidente durante
visita a alguns pontos da sub-bacia, assim para um conhecimento mais próximo da
realidade, foi utilizado o software Google Earth, marcando então os barramentos
realizados dentro da sub-bacia conforme exposto na Figura 4.
Figura 4: Barramentos visualizados no software Google Earth

Fonte: Os autores
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Com a identificação de 63 barramentos existentes, ficou evidente que nem
todos os barramentos e, consequentemente, nem todos os usos dos recursos hídricos
estão outorgados na sub-bacia, dificultando assim a mitigação dos conflitos, uma vez
que o DAEE não tem o conhecimento de todas as demandas da sub- bacia.
Logo, a fim de estimar as captações subterrâneas, utilizando ainda o software
Google Earth, os núcleos, considerados construções acima de 1.000m² (Figura 5).
Figura 5: Barramentos e núcleos rurais visualizados na imagem do Google Earth

Fonte: Os autores

Para uma estimativa de abastecimento de água desses núcleos, as imagens
de todos os usos de água levantados, sendo esses, superficiais ou subterrâneos,
foram sobrepostas gerando a figura 6.
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Figura 6: Interferências constatadas na sub-bacia

Fonte: Os autores

Então, pode-se afirmar que os núcleos que não contam com barramentos
próximos, ou outorga de captação subterrânea, dependem de poços ou captações
superficiais ainda não regularizados para seu abastecimento de água.
Na região onde esta bacia hidrográfica está inserida (municípios de Botucatu e
Pardinho) existem diversos atores sociais que participam e auxiliam na gestão dos
recursos hídricos para que esta seja equilibrada. Esses atores serão apresentados a
seguir.
A SABESP, como companhia que realiza captação de água para
abastecimento dos dois municípios que estão inseridos na sub-bacia, faz o
diagnóstico e desenvolve algumas ações de preservação de recursos hídricos.
As prefeituras de ambos os municípios (Botucatu e Pardinho) contam com a
Secretaria de Meio Ambiente, que tem como objetivos formular, coordenar, executar
e fazer executar, a política municipal do meio ambiente e a preservação, conservação
e uso racional, fiscalização, controle e fomento dos recursos ambientais.
Os municípios constituíram, ainda, em 2001 o Consórcio de Estudos e
Recuperação e Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo
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(CEDEPAR) (SOS CUESTA, 2014), reforçando assim a grande importância desta
bacia para a região.
O CEDEPAR atua como fiscalizador e controlador de atividades que interfiram
na qualidade sócio-ambiental do território consorciado (SOS CUESTA, 2014).
A Câmara Técnica do CEDEPAR, formada por equipe voluntária multidisciplinar
de profissionais, já conseguiu concretizar três projetos de restauro florestal,
financiados pelo FEHIDRO, Fundo Estadual de Recursos Hídricos (CEDEPAR, 2013).
Dentre os projetos desenvolvidos pelo CEDEPAR, um intitulado "Rio Pardo: o
rio de nossas vidas" foi desenvolvido e apresentado à Petrobrás a fim de pleitear
patrocínio desta empresa, através do Programa Petrobrás Ambiental. Este projeto não
foi aprovado, porém as informações contidas nele foram de grande valia para o
conhecimento da região em que está inserido, alimentando de subsídios o estudo aqui
apresentado (CEDEPAR, 2013).
Existe também a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI, que
dentre esses atores sociais, trata-se de um órgão ligado à Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo, trabalha para o produtor rural,
prestando serviços e oferecendo seus produtos. Este órgão é composto por 40
Escritórios de Desenvolvimento Rural (EDRs) distribuídos nas várias regiões do
Estado de São Paulo (CEDEPAR, 2013).
O EDR de Botucatu engloba as Casas de Agricultura de Botucatu, Itatinga e
Pardinho (CEDEPAR, 2013).
As finalidades desta entidade são: prestar serviços de assistência técnica e
extensão rural de forma integrada, entre governo e sociedade, com incentivo à
parceria e aos convênios, respeitando as características e as necessidades de cada
região (CEDEPAR, 2013).
Assim, conhecendo os objetivos desses atores sociais e observando suas
participações na gestão de recursos hídricos fica clara a busca por uma gestão hídrica
mais equilibrada e harmoniosa.
4. CONCLUSÕES
A partir do presente estudo é possível concluir que quando são aplicadas as
ferramentas de gestão de recursos hídricos, como a outorga de uso da água é possível
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alcançar um desenvolvimento regional mais equilibrado, uma vez que a outorga visa
a compatibilização harmônica dos diversos usos para o mesmo recurso.
Na sub-bacia estudada, há a necessidade de regularização dos usos realizados
nos recursos hídricos, porém, mesmo com esse atraso na regularização do uso,
conhecendo os atores sociais que atuam em Botucatu e Pardinho é possível afirmar
que esses municípios compartilham da preocupação com a manutenção e melhoria
da qualidade e quantidade dos recursos hídricos, em particular da bacia do rio Pardo,
por este rio tratar-se do manancial de abastecimento desses municípios.
Assim, é possível concluir que o desenvolvimento desta região caminha na
busca por sustentabilidade por meio das ações desses atores sociais.
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Resumo: Este artigo evidencia um estudo preliminar de dimensionamento de um
parque eólico com base nos dados obtidos pelo INMET – Instituto Nacional de
Meteorologia apresentando os conceitos aplicados para a geração de energia
sustentável. Propõe-se um estudo que apresenta a implantação de um parque eólico
em uma região do Espirito Santo, comparando a média de velocidade dos ventos
anuais em cada região (Linhares e Presidente Kennedy), analisando qual região será
mais viável a implantação, a escolha do modelo de aerogerador e a análise da melhor
eficiência para implantação do parque eólico. Os resultados obtidos mostram que o
munícipio de Presidente Kennedy apresenta o melhor potencial para o
dimensionamento do parque visto que apresenta a melhor estabilidade na direção dos
ventos (Nordeste seguido de Leste-Nordeste) e a melhor média de velocidade de
3,7m/s. A partir da escolha da região foi escolhido o aerogerador para o parque
(modelo Enercon E-82/2000KW com torre de concreto de 98metros), e calculado a
melhor eficiência que o parque poderá operar que é de 75,095%. Operando-se nessa
eficiência o parque contará com 27 aerogeradores distribuídos em três fileiras numa
área de 8000m2 podendo produzir uma energia anual em torno de 74079,183 MWh.
Palavras-chave: parque eólico, aerogerador, eficiência.
Abstract: This article shows a preliminary study of the design of a wind farm based
on data obtained by INMET - National Institute of Meteorology presenting the concepts
applied for the generation of sustainable energy. It is proposed a study that presents
the implementation of a wind farm in a Espirito Santo region, comparing the average
speed of the annual winds in each region (Linhares and Presidente Kennedy),
analyzing which region will be more feasible the implantation, the choice of Wind
turbine model and the analysis of the best efficiency for the implementation of the wind
farm. The results show that the municipality of Presidente Kennedy presents the best
potential for the dimensioning of the park since it presents the best stability towards
the winds (Northeast followed by East-Northeast) and the best average speed of 3.7m
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/ s. From the choice of the region, the wind turbine was chosen for the park (model
Enercon E-82 / 2000KW with a concrete tower of 98 meters), and the best efficiency
that the park can operate is calculated to be 75.095%. Operating in this efficiency the
park will have 27 wind turbines distributed in three rows in an area of 8000m2 and can
produce an annual energy around 74079,183 MWh.
Keywords: wind farm, wind turbine, efficiency.
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1. INTRODUÇÃO
Um dos grandes desafios do mundo, no que se refere ao consumo humano, diz
respeito à questão da energia elétrica, a qual representa um elemento que garante
maior comodidade e auxílio no desempenho de diversas atividades de intervenção
realizadas pelo ser humano em seu contexto social, sobretudo no que diz respeito ao
progresso industrial.
De acordo com o estudo desenvolvido por Oliveira e Santos (2008), garantiu
em uma época em que se discute amplamente a questão ambiental, a geração de
energia elétrica gera uma preocupação em relação a emissão de gases de efeito
estufa e degradação ambiental. Dentre as soluções, que acentua-se em diversas
partes do mundo, inclusive no Brasil, a utilização das fontes renováveis de energia.
Nesse contexto, a energia eólica, produzida pela movimentação do ar (vento),
tem sido uma das formas de produção de energias alternativas que mais cresce no
Brasil, por causa da facilidade de obtenção de sua fonte primária e pela quantidade
de recursos disponível no país.
Chagas e Lucas (2011), defenderam em seus estudos muitas vantagens
atribuídas à energia eólica. Dentre elas, os autores consideraram como mais relevante
o fato de ela ser renovável, o que implica dizer que essa forma de energia é mais
limpa, inesgotável e tenha mais facilidade de ser distribuída, já que a movimentação
das massas de ar é observada em todas as partes do mundo.
No Brasil, sabe-se que cerca de 80 parques eólicos já foram construídos, e há
potencial para outros aproveitamentos. Segundo a pesquisa de Epalanga (2013),
mesmo sabendo da importância, viabilidade e necessidade em se investir na
construção de parques eólicos, muitos desafios, como falta de planejamento, gestão
e recursos ainda constituem entraves que impedem a construção desses
empreendimentos.
Conforme Wu, Xhu e Miller (2013), cerca de 80% do processo da energia global
vem de combustíveis fósseis (petróleo, gás natural e carvão) e essa reserva vem
encolhendo com o passar dos anos. Por conseguinte, o pensamento vigente, no que
se refere ao progresso de um país, diz respeito à utilização racional dos recursos
naturais, consolidando uma economia sustentável, pautada no desenvolvimento
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racional e no equilíbrio entre o consumo e a preservação das fontes energéticas
(CARVALHO, 2014).
Embora a questão da energia eólica tenha avançado nas últimas décadas,
sobretudo nos anos de 1990 conforme Custódio (2013), sabe-se que esse tipo de
energia já era utilizada pelos povos antigos, tendo destaque especial com o
desenvolvimento comercial e industrial (GELLER, 2003). Conforme análises feitas por
Martins, Guarnieri e Pereira (2008), a transformação da energia cinética dos ventos
em energia mecânica é uma metodologia utilizada há mais de 3000 anos. Esses
autores afirmam que os moinhos de vento utilizados para moagem de grãos e
bombeamento de água em atividades agrícolas foram as primeiras aplicações da
energia eólica. Destacam-se também a contribuição da energia eólica no período das
Grandes Navegações do século XV.
Custódio (2013), cita diversos benefícios oriundos da energia eólica. Além da
questão ambiental e da redução nos custos, esse autor também analisa a importância
desse tipo de energia elétrica no que se refere ao âmbito social. Isso porque, as usinas
eólicas não provocam desapropriações de áreas e remanejamentos de pessoas,
comuns principalmente nos aproveitamentos hidrelétricos.
Nota-se que a transformação da energia eólica em energia elétrica requer
processamento realizado por máquinas específicas. Esse processamento ocorre em
espaços específicos denominados de parques eólicos. No contexto brasileiro, alguns
investimentos públicos vêm sendo realizados em diversas regiões, haja vista
implementar esses parques, no intuito de fortalecer o abastecimento de energia em
muitas capitais brasileiras (STAUT, 2011).
Através de estudo aplicado na região nordeste do Brasil, Staut(2011), concluiu
que a construção de parques eólicos não constitui uma atividade serena. Ao contrário,
envolve um conjunto de atividades e metodologias a serem fielmente seguidos, os
quais permitem um trabalho sistematizado e planejado, sendo o parque caracterizado
como um complexo empreendimento.
Em relação ao estado do Espírito Santo, apesar de seus diversos benefícios,
poucos estudos foram realizados para averiguar a capacidade de captação. A
implantação desse sistema proporcionaria efetiva contribuição para o meio ambiente,
redução de gases de efeito estufa e não gera resíduo além de proporcionar geração
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de investimentos em zonas desfavorecidas. A implantação de aerogeradores seria
uma das opções mais viáveis para competir em termos de rentabilidade com as fontes
de energia tradicionais.
O objetivo do estudo é dimensionar um parque eólico para o estado do Espírito
Santo, verificando o melhor local com potencial eólico para implantar os
aerogeradores, especificar aerogeradores que podem ser implantados, suas
características e dimensionamento e estimar a produtividade anual do parque com
base nos dados anemométricos locais.

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1 FATORES ANALISADOS
2.1.1 COMPORTAMENTO DO VENTO COM A ALTURA
De acordo com Custódio (2013), conhecendo-se as características do terreno
e a velocidade do vento em duas ou mais alturas distintas é possível corrigir a
velocidade do vento a ser trabalhada com os aerogeradores em determinada altura
usando o perfil logaritmo conforme equação (1).

Onde:
h1 = altura do solo no ponto 1 [m];
h2 = altura do solo no ponto 2 [m];
V1 = velocidade do vento no ponto 1[m/s];
V2 = velocidade do vento no ponto 2 [m/s];
z0 = Comprimento da rugosidade do local [m].
2.1.2 RUGOSIDADE DO TERRENO
A rugosidade de uma superfície é determinada pelo tamanho e distribuição dos
elementos de rugosidade que a compõe. Sendo medida através do comprimento de
rugosidade da superfície (Z ), dado em unidade de comprimento. Este comprimento
o

de rugosidade consiste na altura em que a velocidade do vento é igual à zero,
considerando o perfil do vento sendo logarítmico (CUSTODIO, 2013).
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Conforme a classificação das superfícies quanto à rugosidade feita por Troen
e Pettensen (1989), citado por Custódio(2013, p.139), onde propôs quatro classes que
ilustram as áreas de acordo com a Tabela 1, pode-se encontrar o Z da área proposta.
o

Tabela 1: Classificação da superfície quanto à rugosidade
Classe Z0(m)

Tipo de Área

0

0,0002

Com água, tais como mares e lagos.

1

0,03

Aberta com poucos quebra-ventos, plana ou levemente ondulada,
podendo apresentar simples fazendas e árvores ou arbustos.

2

0,1

Terrenos de fazendas com quebra-ventos afastados a mais de
1000 metros entre si e algumas construções espalhadas;
caracterizados por grandes áreas abertas entre alguns quebra- ventos,
com uma passagem aberta; o terreno pode ser plano ou ondulado

3

0,4

Áreas urbanas, florestas e terras com muitos quebra-ventos; a área
de fazenda é caracterizada por muitos quebra-ventos aglomerados,
com separação média de poucas centenas de metros.
Fonte: Os autores

2.1.3 TURBINA EÓLICA
Segundo Ferreira(2001), uma turbina eólica ideal pode extrair no máximo
59,3% da potência disponível no vento. Uma turbina real fará somente a extração de
parte deste máximo.
O Coeficiente de potência (C ) indica a relação entre a potência realmente
p

extraída do vento e a potência disponível no vento de acordo com a velocidade do
vento. Esta variação ocorre devido as alterações das eficiências aerodinâmicas
causadas pelas pás do rotor da turbina em função da velocidade do vento incidente.
De acordo com Custódio (2013), a equação (2) para cálculo do coeficiente de potência
é:

Onde:
CP= coeficiente de potência de uma turbina eólica [adimensional];
PT= potência produzida pela turbina eólica [W];
ρ

= massa específica do ar [Kg/m 3] (em geral, utiliza-se o valor médio de

1,2256 kg/m³);
A = área varrida pelo rotor da turbina [m2];
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v3 = velocidade do vento [m/s].

Segundo Ferreira (2001),a potência gerada pelo aerogerador é a potência do
vento (Pv) versus coeficiente de potência (Cp) da turbina. A produção anual de
eletricidade de um aerogerador é denominada de energia anual gerada – EAG, sendo
estimada através dos dados do comportamento do vento feito anualmente. Este
cálculo da energia gerada é feita pelo cruzamento da estatística do vento com a curva
de potência do aerogerador, considerando que um ano contem 8760 horas, pode-se
calcular o EAG conforme a equação (3) a seguir:

Onde:
v = velocidade do vento [m/s];
f(v) = frequência de ocorrência da velocidade do vento v [%];
P(v) = potência produzida pelo aerogerador na velocidade do vento v [kW].

Os aerogeradores possuem perdas em seus componentes, reduzindo seu
rendimento. O rendimento total do aerogerador considera todas as perdas, conforme
equação (4). Deve-se ressaltar que a curva de potência fornecida pelos fabricantes,
já incluem o rendimento total do aerogerador (FERREIRA, 2001).

Onde:
P = potência do aerogerador [W];
CP= coeficiente de potência [adimensional];
η = rendimento do aerogerador [adimensional];
ρ = massa específica do ar [kg/m3];
A = área da seção transversal do rotor da turbina eólica [m2];
v = velocidade do vento que incide na turbina eólica [m/s].
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O Fator de capacidade de um aerogerador (FC) depende do perfil do vento do
local onde o aerogerador será instalado. Sendo expressa através da relação entre a
energia elétrica gerada e sua capacidade de produção de acordo com a equação (5)
citada por Custodio (2013).

Onde:
FC = fator de capacidade [adimensional ou%, se multiplicado por 100];
EAG = energia anual gerada [kWh];
P

= potência nominal [kW].

2.1.4 DISPOSIÇÃO DOS AEROGERADORES
Parte da energia cinética do vento é extraída ao passar por uma turbina eólica.
O fluxo de ar que passa pelo rotor, tem sua energia cinética diminuída,
consequentemente a velocidade do vento se reduz. A região afetada pela extração da
energia feita pelo o rotor, que se encontra atrás da turbina é conhecida como esteira.
Esta esteira tende a desaparecer conforme se afasta da turbina, pois a massa de ar
tende a estabilizar novamente o fluxo (FERREIRA, 2001).
A quantidade de potência extraída do vento, está diretamente ligada ao
coeficiente de potência. Assim sendo, duas maquinas que possuem o mesmo
coeficiente de potência extraem a mesma energia do vento (LUDWIG, 2011).
Para o cálculo do efeito da esteira em uma turbina utiliza-se a equação (6).

Onde:
k = constante da perda da esteira (adimensional);
h = altura do cubo da turbina [m];
z0 = comprimento de rugosidade do solo [m].

O coeficiente de empuxo (Ct) pode ser encontrado em função do coeficiente de
potência da turbina (Cp), com a equação (7) de acordo com Custódio (2013).
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Onde:
Cp = coeficiente de potência da turbina [adimensional];
Ct = coeficiente de empuxo da turbina [adimensional].

Para se obter o efeito da esteira que chega nos aerogeradores subsequentes
é necessário a velocidade do vento na esteira da turbina (Ve), a constante de perda
da esteira (k) e o coeficiente de empuxo da turbina (CT). A velocidade do vento (Ve)
na esteira da turbina é calculada pela equação (8).

Onde:
v = velocidade do vento livre da influência da turbina [m/s];
ve = velocidade do vento dentro da esteira [m/s];
Ct = coeficiente de empuxo do vento dentro da esteira [m/s];
X = distância detrás da turbina, onde a velocidade do vento é Ve [m];
D = diâmetro do rotor da turbina [m];
K = constante de perda da esteira [adimensional].

Quanto maior a predominância dos ventos em uma determinada direção, mais
se pode otimizar os espaços dos aerogeradores, influenciando na eficiência de um
parque eólico.
O resultado desta eficiência, equação (9), é um importante fator na disposição
das turbinas em uma fazenda eólica, aumentando conforme o distanciamento entre
as turbinas. A distância geralmente adotada entre os aerogeradores é de 5D – cinco
vezes o diâmetro do rotor da turbina no sentido do vento predominante e de 3D – três
vezes o diâmetro do rotor da turbina perpendicularmente ao mesmo. Os
aerogeradores podem ser dispostos em uma única fila, em várias filas ou em posições
sem espaçamento simétrico. (CUSTODIO, 2013).
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Onde:
η = eficiência do parque eólico [%];
Pfe = energia produzida por cada aerogerador dentro do parque [MWh];
Plivre = energia produzida por cada aerogerador com o vento livre [MWh];
i= aerogerador (adimensional).

2.2 ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO VENTO
A escolha do município para a implantação de aerogeradores teve como início
verificar as regiões promissoras para parques eólicos neste estado que segundo
Amarante (2009) são Linhares e Presidente Kennedy. Assim, utilizou-se dados obtidos
pelo INMET Instituto Nacional de Meteorologia,da velocidade do vento de Janeiro de
2009 a Dezembro de 2014, através das estações automáticas que se encontraram
nesses locais, nas quais os sensores de capitação de ventose encontram a 10 metros
de altura em relação ao solo. O sensor da estação forneceu a direção horária
predominante do vento (em graus) e a velocidade correspondente (em metros por
segundo) medida de hora em hora.
Os dados coletados pelas estações de medição foram analisados através do
diagrama Rosa dos Ventos. O diagrama exibe a distribuição temporal e azimutal da
velocidade do vento para um dado local (Figura 1).
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Figura 1: Diagrama da Rosa dos ventos. Fonte: Autodesk, 2015.

Fonte: Os autores

Divide-se em setores de 30º graus que representam os estudos de
comportamento de vento, onde cada setor mostra a predominância da direção dos
ventos (CUSTÓDIO, 2013).
Após os dados serem tratados no Excel foi feita a rosa dos ventos de cada
região através do software gratuito WRPLOT VIEW, disponibilizado na página
http://www.weblakes.com/products/wrplot/index.html, da empresa Lakes Enviroment
Wrplot.
Após a construção da rosa dos ventos, os dados foram calculados no Excel
obtendo a média anual e mensal de cinco anos (2009 a 2014), assim pode-se analisar
a melhor região para a implantação do parque eólico.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 ANÁLISE DA VELOCIDADE DO VENTO
Através dos resultados encontrados na rosa dos ventos, média anual e mensal
da velocidade do vento, foi possível a escolha da região a ser implantado o parque
eólico. Com a rosa dos ventos verificou-se a direção predominante do vento em cada
região, conforme mostra a Figura 2 e Figura 3.
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Figura 2: Rosa dos ventos Presidente Kennedy

Fonte: Os autores

Pode-se observar os dados correspondentes da velocidade média dos ventos
mensais (Figura 4) e anuais (Figura5) das regiões de Presidente Kennedy/ES e
Linhares/ES, no período de 2009 a 2014.
Figura 3: Rosa dos ventos Linhares anual

Fonte: Os autores
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Velocidade do vento (m/s)

Figura 4: Média mensal da velocidade do vento da região de Presidente Kennedy e Linhares
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Fonte: Os autores
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Figura 5: Média anual da velocidade do vento da região de Presidente Kennedy e Linhares
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Fonte: Os autores

Após análise feita da rosa dos ventos e médias da velocidade do vento
conforme mostrado, conclui-se que a melhor região para a implantação do parque
eólico é Presidente Kennedy, pois apresenta a melhor estabilidade na direção dos
ventos (Nordeste seguido de Leste-Nordeste) e a melhor média de velocidade
(3,7m/s).
Conforme explicado no referencial teórico a velocidade do vento varia com
altura. Sendo assim, foi feito a frequência dos ventos de acordo com a classe das
velocidades na altura de 10m (dados obtidos pelo INMET), corrigido com a função
logarítmica para a faixa de trabalho proposta.
Para calcular a equação logarítmica é necessário saber a rugosidade do local,
para isso foi feito um comparativo com a Figura 6obtida através do Atlas Eólico do
Espirito Santo, segundo Amarante (2009), e dados da Tabela 1, obtendo a rugosidade
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Zo = 0,1(m). Assim, com a equação (1) pode-se obter a correção da altura de acordo
com a média da frequência do vento dos anos de 2009 a 2014(Figura 7).
Figura 6: Município de Presidente Kennedy

Fonte: Os autores

Figura 7: Correção da altura de acordo com a média da frequência do vento dos anos
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Fonte: Os autores

3.2 ESCOLHA DO AEROGERADOR
Para se definir o layout de uma usina eólica, é necessário definir o modelo do
aerogerador a ser utilizado. Neste trabalho, foi utilizado o modelo Enercon E82/2000KW com torre de concreto de 98m.
O fator principal que levou a escolha deste aerogerador foi a sua fabricação
nacional pela subsidiaria da Enercon Brasil (Wobben Windpower). A Enercon é um
dos maiores fabricantes de aerogeradores, tendo o maior número de aerogeradores
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instalados no Brasil. O Quadro 1 mostra os dados técnicos do E-82 retirado do site do
fabricante.
Tabela 2: Dados Técnicos E-82
Especificações Técnicas
WobbenWindpower/
Fabricante
ENERCON GmbH
Família
E-82
Potência nominal
2000 KW
Diâmetro do rotor
82m
Altura do eixo do rotor 98m
Tipo
De frente para o vento
Sentido da rotação
Horário
Número de pás
3
Área varrida pelas pás

5281m2

Velocidade do rotor
Velocidade do vento início de produção
Velocidade do vento potência nominal
Velocidade do vento corte de produção

Variável, 6 - 19,5rpm
2 m/s
12 m/s
28-34 m/s

Fonte: Os autores

Através do catálogo que consta no site do fabricante, consegue-se obter os
dados da curva de potência calculada (Figura 8) e os valores da potência e coeficiente
de potência do aerogerador de acordo com a frequência de distribuição da velocidade
do vento (Tabela 2).
Figura 8: Curva de potência calculada

Fonte: Os autores
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Tabela 3: Curva de potência calculada
Velocidade Potência Coeficiente
do vento
(kw)
de Potência
(m/s)
(Cp)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0
0
3
0,12
25
0,29
85
0,4
174
0,43
321
0,46
532
0,48
815
0,49
1180
0,5
1580
0,49
1810
0,42
1980
0,35
2050
0,29
2050
0,23
2050
0,19
2050
0,15
2050
0,13
2050
0,11
2050
0,09
2050
0,08
2050
0,07
2050
0,06
2050
0,05
2050
0,05
Fonte: Os autores

Portanto após a obtenção desses dados calculou-se a média da energia anual
gerada-EAG com a equação (3)e o coeficiente de potência-Cp com a equação (2) para
a frequência do vento local para um aerogerador. Assim, com esses resultados foi
calculado através da equação (5) o fator de capacidade-Fc (Tabela 3).
Tabela 4: Cálculos do EAG, Cf e Fc de um aerogerador
Energia Anual Coeficiente de Fator de
Gerada (MWh) Potência
Capacidade
4608,339

0,369

26%

Fonte: Os autores

3.3 LAYOUT DO PARQUE
A distância na profundidade e na lateral em relação ao vento foi considerada
de5 vezes o diâmetro do aerogerador conforme propôs o fabricante (Figura 9). A área
para a instalação do parque foi escolhida com o critério de utilizar a mesma altitude
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em que se encontraram as estações automáticas do INMET (80 m), assim, à área
encontrada foi de aproximadamente 8000m2(Figura 10). Com isso, consegue-se uma
fila com 9 aerogeradores, podendo nesta área trabalhar com o máximo de 4 filas,
consequentemente 36 aerogeradores.
Figura 9: Layout do parque eólico

Fonte: Os autores
Figura 10: Área para implantação

Fonte: Os autores

Conforme equação (8) calculou-se a velocidade do vento na esteira para cada
arranjo de fila e em seguida com a equação (5) foi calculado o fator de capacidade
(Tabela 4).
Tabela 5: Cálculo médio da velocidade do vento na esteira e fator de capacidade
Velocidade do Vento
Fator de
Esteira
na Esteira (m/s)
Capacidade
1a
5,071
17%
2a
3a

4,759
4,400
Fonte: Os autores

20%
17%

Através dos dados obtidos pode-se avaliar com a equação (3) multiplicada pela
quantidade de aerogeradores em cada fila, a energia anual gerada pelo parque
(Tabela 5).
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Tabela 6: Energia gerada para cada fileira
Número de
Energia Anual Produzida pelo
Filas
Parque (MWh)
1
41475,051
2

67508,762

3

98653,867

4

124909,125
Fonte: Os autores

A eficiência do parque eólico pode ser alcançada pela equação (9) que mostra
como será o desempenho conforme a quantidade de filas e aerogeradores instalados
(Tabela 6).
Tabela 7: Eficiência do parque eólico
Eficiência do
Número Quantidade de
Parque Eólico
de Filas Aerogeradores
(%)
2
18
62,778
3
4

27
36
Fonte: Os autores

75,095
63,321

Utilizando a energia total produzida pelo parque com a porcentagem de
eficiência que se consegue em cada fila, obtêm-se os seguintes resultados (Tabela
7):
Tabela 8: Energia efetiva produzida pelo parque eólico
Energia anual
Energia Total x
Número
Produzida pelo
Eficiência
de Filas
Parque (MWh)
(MWh)
2

67508,765

42375,256

3

98653,864

74079,183

4

124909,125

79067,476

Fonte: Os autores

Com base nos resultados das tabelas 5, 6 e 7, pode-se observar que houve
perda na eficiência da produção de energia ao instalar uma quarta fileira de
aerogeradores, não influenciando significativamente na produção de energia total do
parque eólico.

4. CONCLUSÃO
Pode-se notar com os dados da Tabela 6, que ao incluir mais uma fileira de
aerogerador no estudo do parque eólico, houve uma queda na eficiência do mesmo.
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Sendo assim, conclui-se que para o melhor aproveitamento do parque em Presidente
Kennedy-ES é viável implantar o projeto coma melhor eficiência (75,095%), pois pelos
autores abordados um bom projeto de fazenda eólica deve ter perda inferior a 5% na
eficiência, desta maneira, o parque portará de3 fileiras do aerogerador E-82, com
espaçamento de 410 metros entre as torres, totalizando 27 torres sem uma área de
8000m gerando energia anual em torno de 74079,183 MWh.
2

Ressalta-se que diversos outros fatores que contribuem para esta viabilidade
não foram tratados neste estudo, como o comparativo dos dados obtidos com
softwares já existentes para este estudo, a conexão na rede, análise da viabilidade
econômica, tempo de retorno de capital investido e análise ambiental para a
implantação do mesmo.
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CAPÍTULO 12
OS FUTURES DAS MATÉRIAS PRIMAS AGRÍCOLAS, UM SECTOR
VULNERÁVEL E NÃO REGULAMENTADO NAS MÃOS DOS APOSTADORES
DA FINANÇA GLOBAL
Chiara Madaro
IASSP, Instituto Altos Estudos Estratégicos e Políticos
E-mail: chiaramadaro.76@gmail.com
Resumo: Imediatamente depois da crise do 2008, os bancos ‘too big to fail’, estão
envolvidos em operações internacionais de derivados de matérias-primas incluindo os
produtos da terra. Os riscos em jogo estão catalogados como ‘potencialmente
catastróficos’ pela mesma Federal Reserve. A carência do produto no mercado
determina um aumento do valor e dos preços para os consumidores e para os
basilares direitos à alimentação e à saúde. Uma técnica brutal batizada pela primeira
vez na década dos 30 por Cargill, uma corporation centrada nas matérias primas
agricolas, e que causou a expulsão do CBOT então que o secretariado americano da
agricultura acusou a corporation da tentativa de destruir o mercado americano do
milho. Sob acusação as relações perigosas entre bancos e comércio e as atividades
de monopólio nas atividades finaceiras bancárias aviadas na década dos 70, quando
alguns bancos começaram a exercer pressões sobre a política com o objetivo de obter
a expansão das suas atividades e o desmantelamento de qualquer forma de controle
regulador. Um sistema ultrafinanceiro corrupto que está acumulando uma
rentabilidade colossal. Elevados os riscos sistêmicos: a passagem do modelo da
economia real até a financeira favorece a criação de uma auténtica finança-sombra,
um vasto mercado paralelo que gera uma descontrolada quantidade de derivados
sempre mais sofisticados e complexos, trocados over the counter. Sistemas iníquos
avaliados por atrás dos abusos estatais, onde frequentemente se escondem os
interesses das empresas corporativas. Neste quadro especulativo a agricultura
oferece vulnerabilidades peculiares tais que os analistas abordam o tema da
agricultura com o da guerra de contra-insurgência que tende ao ecocídio em relação
ao medio-ambiente bem como ao genocídio em relação aos povos: è a bio-warfare. O
caso das oliveiras na Itália.
Palavras-chave: financeirização - matérias primas – agricultura – bancos tbtf -futures
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1. INTRODUÇÃO
Alimentos e agricoltura casaram-se com estruturas de poder que geraram
excedentes e défice alimentares e reestruturaram a agricultura indígena em todo o
mundo amarrando-a a um sistema internacional de comércio baseado no monocultivo
orientado à exportação1.
Estabeleceu-se, desta forma, um nexo inextricável entre a crise alimentar
mundial e a especulação financeira nos produtos agrícolas. A amplitude da rapida
variação dos preços sugere que estos movimentos não são resultantes da normal
movimentação de oferta e procura. E’ possivel crer que a especulação financeira e as
atividades dos investidores nos futures das matérias-primas alimentares não
regulamentadas, sejam o primeiro factor subjacente ao rápido crescimento dos preços
para muitas matérias-primas ao longo dos últimos anos2. Para o trigo +95%3, só na
segunda metade do 20104.
O que è que aconteceu no sistema produtivo global? Imediatamente depois da
crise do 2008, esses bancos ‘too big to fail’, em vez de ser objeto de uma revisão e
redimensionamento, começaram a bypassar qualquer limitação e control que
separava o sistêma bancario do comercial, acabando por invadir e se apoderar de
amplos sectores da economia real transormando-se em grandes corporation e
multinacionais. Os efectos previstos são incalculáveis e disruptivos.

2. METODOLOGIA
Este estudo è elaborado a partir de uma visão sistémica dos fatores
subjacentes à crise do sector agrícola mundial e dos preços das matérias primas. Os
datos ‘OSINT’ relativos ao caso das plantações de oliveiras no sul da Itália mostraram
as possíveis conexões entre a produção agrícola, os interesses da finança global, a
cooptação da política, a erosão dos direitos básicos dos povos, o uso das

1

Colin Todhunter, https://www.globalresearch.ca/approaching-development-gmo-propagandaneoliberalismlocalisation agroecology/5660332?utm_campaign=magnet&utm_source=article_p
age&utm_medium=related_articles
2 Jayati Ghosh, “Implicazioni della regolazione dei mercati dei derivati sulle materie prime negli USA e
nell’Unione Europea”, in: Moneta e Credito, vol. 64 n.256 (2011), 297-318
3 O trigo já nos 70 estava nas maõs das seis multinacionais norte americanas: Cargill Grain Company,
Continental Grain Company, Cook Industries Inc., Dreyfus, Bunge Company e Archer-Daniels Midland.
4 Jayati Ghosh, “Implicazioni della regolazione dei mercati dei derivati sulle materie prime negli
USA e nell’Unione Europea”, in: Moneta e Credito, vol. 64 n.256 (2011), 297-318
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biotecnologias como fator de extorsão nas relações internacionais e nos mercados.
Em função da observação dos nexos de causalidade entre estes elementos foram
presentados casos históricos exemplares de como a finança global opera para
maximizar as vantagens e estudos relativos ao biohazard.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
No 2011 Goldman Sachs, Morgan Stanley e JP Morgan acabaram na crônica
judiciária5 para a implicação numa quantidade de atividades de risco no setor das
matérias primas nas areas da produção, do transporte, do armazenamento, no
processmento, no fornecimento e no negócio de energia, metais e commodity
agrícolas. Os riscos em jogo estão catalogados como ‘potencialmente catastróficos’
também porque, como afirma a Federal Reserve:
“Os recentes desastres relativos às matérias primas demostram que os riscos
associados a estas atividades são unicos no género, no fim e no tamanho.
Em particular as catástrofes que envolvem as commodities ambientalmente
sensiveis podem causar prejuízos economicamente fatais que ultrapassariam
de muito o valor do mercado das commodities ou dos capitais investidos ou
das políticas de seguro daqueles que participam no mercado”6.

O mercado das matérias-primas è uma autêntica máquina de dinheiro num
contexto de ‘finança creativa’. O envolvimento das matérias primas agricolas nestes
obscuros mecanismos tem a ver com os direitos básicos dos povos. A denuncia da
Coca Cola, revelou alguns destes mecanismos: depois da crise economica do 2008,
a Goldman Sachs comprou os armazéns da Metro International Trade Services para
um valor de 540 miliões de dolares. A Metro possue mais que 100 armazenamentos
e 13 diferentes pontos em todo o mundo para a entrega das mercadorias. Aqui foram
armazenadas mais que um milião de toneladas de alumínio industrial: ¼ da produção
mundial. Apenas o armazenamento, gera miliões de dólares de receitas. Mas a
Goldman Sachs està tambem no comércio dos metais e decide a quantidade de metal

5

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2011/07/11/goldman-sachs-jp-morganglencore-il-business.html
6 United States Senate PERMANENT SUBCOMMITTEE ON INVESTIGATIONS Committee on
Homeland Security and Governmental Affairs Carl Levin, Chairman John McCain, Ranking Minority
Member WALL STREET BANK INVOLVEMENT WITH PHYSICAL COMMODITIES MAJORITY
AND MINORITY STAFF REPORT PERMANENT SUBCOMMITTEE ON INVESTIGATIONS
UNITED STATES SENATE RELEASED IN CONJUNCTION WITH THE PERMANENT
SUBCOMMITTEE ON INVESTIGATIONS NOVEMBER 20 AND 21, 2014 HEARING, pg 4
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a ser introduzido no mercado e os tempos. A disponibilização da matéria prima gota a
gota, determina de propósito uma carência do produto no mercado determinando um
aumento do valor: estima-se que no 2010 o custo do metal aumentou dos +20 aos
+40$ por tonelada chegando a um custo de 2,800$/T, então que, das 364.175
toneladas de alumínio armazenado, só 171.350T foram distribuidas no mercado. Os
tempos de espera para a entrega7 aos clientes superaram de longe o ano
determinando um aumento dos preços para os consumidores.
Uma técnica brutal batizada pela primeira vez mesmo por Cargill uma
corporation centrada nas matérias primas agricolas, em meados da década dos 30.
No setembro do 1937, o milho era uma mercadoria limitada na quantidade. A colheita
americana do 1936 foi insuficiente e a nova colheita não teria sida colhida até o
outubro do novo ano. Neste contexto, a Cargill comprou toda a futura produção de
milho disponivel gerando estreitas no mercado. Por consequência, a Chicago Board
of Trade ordenou à Cargill de vender alguns dos futures. A Cargill recusou a imposição
e foi expulsa do CBOT então que o secretariado americano da agricultura acusou a
corporation da tentativa de destruir o mercado americano do milho 8. Em seguida a
Cargill inseriu-se no mercado dos residuos e das matérias primas metálicas.
Hoje, depois de várias décadas, JP Morgan Chase, Morgan Stanley e Goldman
Sachs estão agora envolvidas em operações internacionais de derivados de matériasprimas incluindo os produtos da terra.
Robin Bhar, um analista financeiro, afirma que no Credit Agricole de Londres o
conflito de interesses è tão afiado que requere-se mais peso por os reguladores
antitruste estadounidenses e europeus9.
Sob acusação as relações perigosas entre bancos e comércio: no passado
algumas, fundamentais leis federais nos Estados Unidos promoveram a separação
entre estas duas atividades. São dispositivos do passado, elaborados com o objetivo
de reduzir e prevenir o risco de monopólio nas atividades finaceiras bancárias. O
respeito destas leis tornou possível o desenvolvimento do sistéma bancario
7https://www.reuters.com/article/us-lme-warehousing/goldmans-new-money-machine-warehouses-

idUSTRE76R3YZ20110729
8 Richard Freeman, “Control by the Food Cartel Companies: Profiles and Histories”, Executive
Intelligence Review, 8 dicembre 1995,https://larouchpub.com/other/1995/2249_cartel_companies.html
9 https://www.reuters.com/article/us-lme-warehousing/goldmans-new-money-machine-warehousesidUSTRE76R3YZ20110729
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internacional. Mas na década dos 70, alguns bancos começaram a exercer pressões
sobre a política com o objetivo de obter a expansão das suas atividades: seguranca,
seguros e esses complexos sistêmas de apostas dos derivativos tornaram-se novos
campos de acção. Tem início a erosão das limitações exigidas por o Glass-Steagall
Act (1933), a resposta à Grande Depressão, causa do conflito mundial.
No 1999 o Congresso activa o Financial Modernization Act, conhecido como
Gramm-Leach-Bliley Act o qual explicitamente autoriza os bancos comerciais a se
afiliar com outros tipos de empresas finaceiras utilizando estruturas como as holdings
financeiras. Pouco mais tarde, no 2000 o Congresso activa também o Commodities
Futures Modernization Act o qual proíbe mesmo qualquer interferência ou atividade
reguladora por parte de autoridades federais em relação aos chamados ‘swap’,
contratos bilaterais onde as duas partes fazem uma aposta no valor futuro de um
instrumento financeiro específico, uma taxa de juro ou uma taxa de câmbio. O
desmantelamento de qualquer forma de controle regulador abriu o caminho das
actividades bancárias até as commodities, ou seja as matérias primas e até atividades
extremamente arriscadas.
Só 10 anos depois a adopção destas leis, os bancos mais importantes
existentes no mundo accionaram a crise financeira que devastou a economia dos EUA
e, com efeito dominó, a mundial.
A reconstituição histórica e a intelligence dos datos relativos aos mercados
globais è importante para relevar as ‘impressões digitais’ deixadas em todo o lado nas
cenas das apostas finaceiras.
Parece urgente a revogação destas leis ultraliberistas e a restauração de
mecanismos de contenção e controle nas atividades bancárias, antes que os culpados
causam danos irreparáveis así como temido por uma relação minoritária elaborada
por o Congresso dos EUA sobre o papel do Wall Street no mercado das matérias
primas incluindo as metérias primas agriculas, base da alimentação para os povos de
todo o mundo10. Por isso que è urgente a ativação de dispositivos penais internacionais
10

United States Senate PERMANENT SUBCOMMITTEE ON INVESTIGATIONS Committee on
Homeland Security and Governmental Affairs Carl Levin, Chairman John McCain, Ranking Minority
Member WALL STREET BANK INVOLVEMENT WITH PHYSICAL COMMODITIES MAJORITY
AND MINORITY STAFF REPORT PERMANENT SUBCOMMITTEE ON INVESTIGATIONS
UNITED STATES SENATE RELEASED IN CONJUNCTION WITH THE PERMANENT
SUBCOMMITTEE ON INVESTIGATIONS NOVEMBER 20 AND 21, 2014 HEARING
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que sejam de dissuasão para os especuladores globais acusados de genocídio
financeiros nos mais altos fóruns11 e de economia psicopata e militarizada por parte
de algumas nações contra outras, escravizadas a fim de não ter concorrentes na
acumulação de recursos12.
O que acontece è que os 5 ou 6 maiores bancos estado-unidenses estão
acumulando uma rentabilidade colossal.
Num sistema ultrafinanceiro corrupto e desprovido de controles e normas, esta
liquidez, em vez de ser utilizada para o tecido vidal e produtivo das pequenas e médias
empresas, termina na ávida especulação financeira. Os riscos sistêmicos são
elevados: serviços financeiros ilegais, fraudes fiscais, branqueamento de capitais13,
falta dos basilares direitos dos cidadãos e dos povos.
“O sistêma capitalistico ultra financeiro, movimentou num curto espaço de
tempo o asse da economia real até o da financeira reproduzindo-se
rapidamente e favorecendo a criação de uma auténtica finança-sombra, um
vasto mercado paralelo, legalizado, que abrange as atividades
deregulamentadas e liberalizadas. Colossal e descontrolada a quantidade de
derivados colocados no mercado. Cada dia nascem novas e sempre mais
sofisticadas e complexas tipologias de derivados que podem ser trocados
over the counter, ou seja, fora das Bolsas. Sendo títulos transitórios, não
respondem à obrigação de registo no balanço do banco e escapam das
normas do setor. Aproveitando das falências do sistêma, os grandes grupos
financeiros (holding) criaram uma miríade de sociedades endependentes às
quais transferem com sistemas extrapatrimoniais consideráveis capitais que,
desta forma, tornam-se invisiveis. Finança-sombra, justamente”14.

Os apostadores da finança global não têm limites morais ou éticos. Um perigo
sem precedentes para o mercado não regulamentado das commodities alimentares
onde o insider trading è quase completamente legal15.
Nunca como agora o fundamental direito à alimentação está posto em xeque
por questionáveis interesses de élite financeiras acusadas, sem rodeios, de
maquiavélica ‘psicopatia financeira’ e que sem alguma decência humana, através
atitudes canibais, profanam qualquer noção de direito humano. O Ministro dos
11https://www.globalresearch.ca/useconomicterrorismgenocidepeoplevenezuela/5676366?fbclid=IwAR

3xMHXqBMnPZMX1Be9uxchURCRVqx10yOYQ1c3fAY1SXAO8TlySvnCoihM
12 John Perkins, ‘Confessioni di un sicario dell’economia’, Ed.Minimum Fax 2004. Si veda anche
l’articolo su: https://www.ilfattoquotidiano.it/2011/04/10/uneconomia-militarizzata-non-fa-quadrare-ibilanci/103542/
13 Lettieri M., Raimondi P., ‘Il casinò globale della finanza’, pg.38, EditricErmes, Potenza 2015
14 Ilaria á, Neoliberismo e manipolazione di massa, Ed. Youcanprint Self-Publishing, Tricase (LE)
Andrew Verstein, Wake Forest University School of Law “Insider Trading in Commodity Markets”,
Virginia Law Review, Vol. 102, 2016; Wake Forest Univ. Legal Studies Paper No. 2568140
15
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Negócios Estrangeiros Venuezelano Jorge Arreaza chegou a falar de genocídio
financeiro durante uma conferência de imprensa às Nações Unidas à margem de uma
reunião da Comissão Desarmamento no april 2019 16.
E’ prioritário o dever ético dos governadores do mundo a voltar no coração das
políticas agricolas e alimentares. Impor lógicas neoliberistas na agricultura significa
abandonar os Países a dinâmicas que conduzem diretamente ao ecocidio e ao
genocídio17.
Guillaume Long, ex-Ministro dos Exteriores do Ecuador preside o Open ended
inter-governmental working group on transnational corporations and other business
enterprises with respect to human rights18, um painel intergovenamental com a função
de negociar uma regulamentação vinculativa para as empresas multinacionais em
matéria de direitos humanos, e afirma: “Infelizmente hoje no mundo os seres humanos
são um meio para um fim: a acumulação de capital. Por atrás dos abusos estatais,
frequentemente se escondem os interesses das empresas corporativas”.
Nefasto em particular o nexo entre o reembolso da dívida soberana e o
ajustamento estrutural da agricultura regional imposto por FMI e o BM: para os
campesinos se traduz numa espiral crescente de custos num contexto de assimetria
de informação. Destrói-se desta forma o mesmo princípio do autosustentamento
alimentar.
Um sistema acusado por o mesmo Stiglitz enquanto conduz ao fracasso
empresas sãs e inteiros sectores industriais.
Neste quadro especulativo a agricultura oferece vulnerabilidades peculiares.
Em um contexto de sempre mais evidente guerra combatida no campo da finança e
da economia globalizada, sempre mais frequêntemente os analistas abordam o tema
da agricultura com o da guerra de contra-insurgência que tende ao ecocídio em

16https://www.globalresearch.ca/us-economic-terrorism-genocide-people-

venezuela/5676366?fbclid=IwAR3xMHXqBMnPZMX1Be9uxchURCRVqx10yOYQ1c3fAY1SXA
O8TlySvnCoihM
17https://www.freedompress.it/attacco-vandana-shiva-european-consumers-solidarieta-la-scienziatasvela-le-trappole-della-royalty-semi-monsanto/
18https://www.business-humanrights.org/en/binding-treaty/intergovernmental-working-groupsessions
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relação ao medio-ambiente bem como ao genocídio em relação aos povos: è a biowarfare19.
O Max Plank Institut alerta20 sobre os riscos do genome editing em relação às
experimentações do DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, uma
agencia militar e de intelligence dos EUA a qual pensou em um projeto conhecido
com o tranquilizador nome de ‘Insect Allies’ baseado na transmissão de vírus
geneticamente modificados através insectos vectores com a capacidade de modificar
o cromosoma das plantas21.

Figura 1: Agricultural Segurity is National Security

Fonte: A autora
Richard A. Falk, “Environmental Warfare and ecocide facts, appraisal and proposals”, Princeton
University, First Published March 1, 1973
20 Max Plank Institute for Evolutionary Biology, “A step towards bioological warfare with insect? A project
by research agency of the US Department of Defense could easily be misused for developing biological
weapons”, 4 ottobre 2018, in: https://www.mpg.de/1231880/darpa-insect-ally
21 https://www.darpa.mil/program/insect-allies
19

163

O analista de bio-warfare Casagrande prevê como um objetivo terrorista
poderia ser um target agrícola do qual um País tem orgulho particular como as
oliveiras na Espanha ou as vinhas francesas22.
Para o Casagrande, Estados hostis podem escolher a agricultura como meio
para uma guerra assimétrica com o objetivo de paralisar importantes setores
produtivos de uma nação rival. Os tempos são fundamentais: se uma doença tarda a
manifestar os signos da sua capacidade de destruição, tardam a chegar também as
medidas para a combater.
A introdução destos organismos è facil, os custos para a erradicação enormes
e as probabilidades de erradicar a patogenicidade com êxito, escassas.
As razões vão além da política ou da religião. O utilizo de armas biológicas
contra a agricultura podem ser utilizadas com o fim de manipular futuros mercados
com a vantagem de não provocar um pico emocional ou barreiras morais enquanto
ninguem é assassinado23.
Então: as novas tecnologias no campo da engenharia genética e a finança
global, novos, mutuamente funcionais instrumentos do poder nas maõs de um restrito
grupo da élite global.
As pandemias agrícolas podem de facto causar perdas e prejuízos económicos
de grandes proporções e em prazos bastante longos para determinar graves crises.
Sobretudo se são afectadas as plantas perenes.
O sequênciamento do genoma de bactérias ou outros organismos, fornece
informações importantes e permite modificar os viventes com base nas necessidades.
Entre as bactérias Liberibacter spp. e Xylella fastidiosa, ambas patogénios para os
citrinos, tem caraterísticas tais a satisfazer os critérios propostos para as armas
biológicas24.

22

Casagrande, R. 2000. Biological terrorism targeted at agriculture: the threat to U.S. national
security. Nonproliferation Rev. 73:92-105.
23 Idem Para o Dr.Hom do Agricultural Research Service, as
24 Giuseppe Altieri (Docente di Agroecologia, Fitopatologia ed Entomologia, Istituto Agrario Todi) Pietro
Massimiliano Bianco (Servizio Carta della Natura, ISPRA) Valter Bellucci (Servizio Uso sostenibile delle
Risorse Naturali, ISPRA) Franesca Floccia (Servizio Tutela della Biodiversità, ISPRA) Carlo Jacomini
(Servizio Tutela della Biodiversità, ISPRA) Pietro Perrino (già Dirigente di Ricerca del Consiglio
Nazionale delle Ricerche) Rosalba Tamburro (Dip. di Biologia Ambientale, “Sapienza” Università degli
Studi di Roma) Franco Trinca (Presidente dell’Associazione NOGM), “Xylella fastidiosa e olivo”, maggio
2016, su https://www.researchgate.net/publication/303408704
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A observação do fenómeno da dessecação das florestas de oliveiras no
Salento, no sul da Itàlia, ofrece, neste quadro, um cenário esemplar. A causa sería
mesmo o ataque da Xylella fastidiosa, um fenómeno onde o Ministério Público está
investigando. Uma questão que gerou um florilégio normativo e legislativo orientado
ao corte limpo de milhares de árvores e ao utilizo repetido e obrigatório de pesticidas
e erbicidas como neonecotinoides e piretroides proibidos por a Comunidade Europeia.
Figura 2: Dessecação das florestas

Fonte: A autora

A região mais afectada è a Apulia com uma floresta de 60 milhões de oliveiras
só na região da Apulia, no sul da Itàlia, 14 vezes mais que a mesma população
humana. Entre este número, 500 mil são arvores centenárias.
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Gráfico 1: Distribuzione regionale dell’olio prodotto

Fonte: A autora

Um comercio fundamental para a Apulia a qual produz historicamente o 37%
da producão nacional de aceite de oliva e o 12% da producão mundial. Então è um
dos mais importantes recursos economicos não só da região mas de toda a Itália.
No 2014 a região sofreu uma redução na produção de 1/3 com respeito ao
2013, ano em que foi declarada a infecção da XF. No 2017 a produção teve uma
redução adicional do 11%. No ano passado a produção registou uma redução do 58% na Puglia e do 38% na Itàlia. O azeite de oliva è um dos produtos mais
importantes na Itália, atualmente 2° produtor mundial, 1° importador, 2° exportador
mundial de aceite de oliva.
O comercio do ‘ouro verde’ representa um dos mai importantes setores no
campo agro alimentar e da economia italiana com mais que 10mil pessoas ocupadas
entre trabalhos diretos e serviços comerciais. Valor de negocios: 2,5 bilhoes de euros.
Entre os aceites de qualidade mais reconhecidos na União Europeia, quase o
40% èstà representado por marcas italianas com 46 produtos. Seguem Grecia e
Espanha com 29 cada um.
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Ma este ano na Apulia muitos campesinos estão abandonando o campo 25. O
comparto agricolo è o mais importante do sul. Se cai o sector económico primario, cai
o sul26.
A importância das oliveiras è históricamente reconhecida em toda a area do
Mediterrâneo. Na ‘Bota’, são protegidas por a Lei Regional n.14 do 4.6.2007 (BUR
Puglia n.83 do 7.6.2007) sobre a Tutela e a Preservação da paisagem das Oliveiras
centenarias da Puglia e por a Lei n.144 do 14 fevereiro 1951, uma lei elaborada à fim
da segunda guerra mundial, quando a Região ( e a Itàlia inteira) tinha uma economia
prevalentemente baseada na agricultura. Esta lei proíbe de cortar ou danificar as
oliveiras para o suporte económico que geram, a produtividade, a capacidade de
controlar o sistema hidrogeológico e a ecologia dos lugares que estas arvores ocupam
mas também para caraterizar a história, a cultura e a paisagem da região.
Depois de anos e anos de Xf, a Itália, primeira produtora de azeite, jà no 2017
cede lugar no pódio à Espanha. Se a campanha olearia do 2016 registrava uma
produção de 445mil toneladas de azeite27, a ultima campanha senha mais ou menos
so 210 mil toneladas28. Os danos causados por a X.f. está a um nível de cerca de 1,2
biliões29, muito mais que os 300mil euros contratados com a UE com o objetivo de
reforçar a oleicultura da Apulia.
Um contexto particular onde para o Ceo da Deoleo Pierluigi Tosato, a Itália
perdeu o jogo. Um jogo onde o azeite è uma mercadoria e onde o mercado impõe aos
jogadores de ter muito dinheiro para comprar azeite quando o preço desce e ninguem
entende vender. Um sistema que requere que os preços chegam aos consumidores
abaixo dos custos de produção: uma verdadeira forma de especulação.
Para o experto: "This business takes many risks like future selling without
guarantees and future buying without closing sales contracts. This, which in this sector
seems normal, if we analyze it is a crazy business; moving so much volume with very

25

https://www.giornaledipuglia.com/2018/11/olivicoltura-in-puglia-cia-siamo.html
https://www.borderline24.com/2018/10/07/puglia-drastico-calo-della-produzione-olio-58-un-anno/
27 https://www.teatronaturale.it/tracce/economia/22620-produzione-di-olio-d-oliva-oltre-le-400-milatonnellate-secondo-ismea.htm
28 https://itrecampanili.com/campagna-olearia-2019-i-dati-dellultima-raccolta-e-le-stime-per-il-nuovoanno/
29 https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/1170317/xylella-la-condanna-ue-non-attuatele-misure-contro-il-batterio-danni-per-1-2-miliardi.html
26
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big risks means not winning at all”30. Os riscos derivam por a quantidade de azeite que
a produção garante. Mas a possibilidade de especular sobre esta mercadoria,
depende por a produção e a produção depende por as condições meteorológicas.
Nestes anos a Espanha conseguiu obter successo neste modelo especulativo de
business por causa de uma grave seca que manteve níveis produtivos baixos.
Tabela 1: I prezzi ala produzione dell’olio extravergine (¢/kg)

Fonte: A autora

Mas para o Tosato, è suficiente que se verifique uma temporada mais chuvosa
para determinar perdas financeiras importantes. "It's a suicidal model and I tell the
farmers all the time that it is not a viable solution to think about withdrawing oil from
the market when one day the price goes down because the competition will not allow
it" acrescenta o manager, para o qual, este modelo necessita de ser reconsiderado
pensando no azeite de oliva como a um produto benéfico para a alimentação dos
seres humanos mais que como uma simple mercadoria sem valor perguntando-se
quanto falta para que as lobbies da California conseguirão nos desbastar até não
sobrar nada. E são mesmo os EUA que chegam a obter um acordo recorde com a

30

https://en.mercacei.com/noticia/1603/news/pierluigi-tosato-deoleo:-olive-oil-is-a-crazy-business-anda-suicide-model.html
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Itália com a compra ‘future’ de 10 mln de kg de azeite italiano 31. Um acorde que com
a sempre mais baixa produção interna, levará à compra de azeite norte africano, de
baixa qualidade e rastreabilidade então que previsivelmente o preço de um recurso
de qualidade mas escasso, pouco disponibilizado no mercado, va crescer
verticalmente em benefício dos novos utilizadores que estão assistindo a uma procura
internacional crescente do produto32.
Hoje a produção é -60% e o preço do azeite italiano aumentou: +65% em
comparação ao Espanhol33. Uma enormidade que pode resultar em enormes,
desproporcionados, bilionários ganhos para quem especulou em derivados. A maioria
destes contratos são ‘over the counter’, ou seja fora dos mercados regulamentados,
portanto os datos não são publicados.
Nesta falha legal, judicial, política, os malvados estão a ganhar34, nota o Ceo de
uma das maiores empresas produtoras de azeite na Chicago Board of Trade, sede
mundial para a negociação dos futures, durante uma reunião da North American Olive
Oil Association35.
Para o Tosato, o preço do azeite està sendo baixado artificialmente para
valores inferiores ao preço de produçao. No mesmo tempo tem uma venda sem
precedentes de azeite (com preços baixos). No junio do 2018 Coldiretti, Unaprol,
Federolio e FAI (associações de categoria) fécham um negócio histórico no sector da
produção oleicola: 10 milhões de kilos para um valor de 50 milhões de euros com o
objetivo de estabilizar as condições economicas da venda e segurar a difusão do
azeite 100% italiano36.

31http://www.askanews.it/economia/2018/06/28/olio-doliva-accordo-record-per-10-mln-kg-

prodotto-made-in-italy-pn_20180628_00111/
32 https://www.campagnamica.it/2018/11/24/olio-extravergine-america-farmaco/
33 https://finanza.economia-italia.com/prezzo-olio-extra-vergine-oliva-italiano.html
34 https://www.oliveoiltimes.com/it/olive-oil-business/ceo-of-largest-olive-oil-company-calls-the-sectorsbusiness-model-broken/63661
35https://www.oliveoiltimes.com/it/olive-oil-business/ceo-of-largest-olive-oil-company-calls-thesectors-business-model-broken/63661
36
http://www.askanews.it/economia/2018/06/28/olio-doliva-accordo-record-per-10-mln-kg-prodottomade-in-italy-pn_20180628_00111/
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4. CONCLUSÃO
“O século XX vai ser lembrado como o período em que a ideia decisiva não
está substanciada numa visão onde o target è o individuo ma o ambiente dele”. Para
o filósofo Peter Sloterdijk, o que hoje estamos esperimentando è o que ele define
‘atmoterrorismo’37.
Nesta visão, o ser humano utiliza o medio ambiente como arma contra outros
seres viventes da mesma espécie, em função da observação de que não podemos
evitar a respiração.
Tema investigado por o filósofo Foucault na teorização da Biopolítica. O
domínio descendente por um Estado ou uma corporação transnacional rende as
nações dependentes por tecnologias privadas ou maior presença no mercado. E’
tempo para a política começar a escutar quem adverte dos perigos para o bem comum
indicando alternativas mais que os financeiros interessados ao bem dos poucos.

P. Sloterdijk, ‘Airquakes’, Environment and Planning D: Society and Space, 2009 in:
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1068/dst1
37
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