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1. INTRODUÇÃO 

- 
Este texto é o documento inicial, de uma série de três, concebidos pelo 
Ministério do Meio Ambiente como etapas a serem percorridas na elaboração 
do capítulo sobre agricultura sustentável para a Agenda 21 brasileira. Tem, por 
isso, uma estrutura aberta, pois não pode esgotar todas as dimensões da 
problemática da sustentabilidade da agricultura brasileira nos tópicos em que 
está organizado. Sua ambição básica é despertar o potencial crítico e analítico 
capaz de amadurecê-lo para o Seminário de Fevereiro 99. 

Ê importante lembrar que não existe qualquer trabalho de síntese a respeito da 
sustentabilidade da agricultura brasileira, mesmo que tentativo. Por isso, este 
texto só pode estar concentrado nos mais importantes aspectos da relação 
entre agricultura e meio ambiente, correndo o risco de conter muitas lacunas 
que deverão ser preenchidas no curso da discussão que pretende 
desencadear. Seu objetivo essencial é propiciar uma reflexão que vá além do 
acordo de subjetividade sobre a necessidade de uma agricultura que seja 
sustentável. Para ser um instrumento útil na definição da parte agrícola da 
Agenda 21 brasileira, ele instiga uma reflexão sobre as determinações 
objetivas que condicionam o processo de transformação dos sistemas agrários. 
Em primeiro lugar, as macrodiferenças contidas no território brasileiro, 
agrupadas em três grandes complexos regionais. Em segundo lugar, os 
processos históricos de ocupação territorial, em diferentes épocas e sob 
diferentes ditames econômicos e tecnológicos, com repercussão diversificada 
até mesmo sobre ecossistemas semelhantes. Em terceiro lugar, os recortes do 
edifício social que se construiu aqui e ali, fazendo do Brasil um país onde a 
sociedade civil apresenta graus muito heterogêneos (e extremados) de 
organicidade, e onde o Estado, por via de conseqüência, joga papéis 
diferenciados na determinação dos eixos do desenvolvimento social. E em 
quarto lugar, o processo que acabou por atribuir ao Estado "missões" que 
variaram no tempo, alternando períodos de extremo intervencionismo e 
períodos de relativa "passividade" frente à ação dos agentes econômicos. 
A Eco 92, a Agenda 21, e todas as preocupações que delas decorreram, são 
tomadas como referenciais a partir dos quais a sociedade e o Estado devem 
pautar suas diretrizes políticas. Sem dúvida, sociedade e Estado apresentam 
diferentes compreensões do problema pela própria natureza de seus âmbitos 
de visão e capacidade de proposição, bem como da influência variável das 
forças em conflito na sociedade sobre a ação dos setores públicos. No entanto 
o simples "nascimento" de um terreno de enfrentamento de visões sobre um 
mesmo objeto é por demais alvissareiro para os que pretendam adotar o 
diálogo como estratégia de convencimento e transformação da ação dos 
agentes públicos e privados do processo de crescimento agrícola e de 
desenvolvimento rural. Mais do que isso: não existe qualquer razão para 
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ceticismos sobre a agricultura sustentável se o parâmetro comparativo for a 
paulatina difusão e legitimação das práticas de preservação ambiental nas 
últimas duas décadas. 
A conquista da sustentabilidade pela agropecuária dependerá sobretudo de 
uma crítica rigorosa aos procedimentos da sociedade devotados ao setor. Um 
país no qual a exploração e predação se impuseram como ditames maiores de 
funcionamento do sistema colonial, pouca reflexão tem acumulado sobre a 
apropriação racional, com vistas à preservação e renovação, de uma natureza 
outrora pródiga. A par com o fato de ser relativamente "novo" o interesse 
nacional pelo tema da sustentabilidade, mesmo os danos e efeitos dos vários 
sistemas agrários sobre o meio ambiente nem sempre são monitorados e 
conhecidos, de sorte que é difícil aquilatar a real extensão da problemática que 
o lema da agricultura sustentável busca enfrentar e solucionar. A rigor, o grau 
de organização societária é que determina, aqui e ali, o aspecto sistemático 
dos diagnósticos e a adoção de medidas adequadas. Portanto, quando se fala 
em "agricultura sustentável" deve-se entender muito mais um objetivo de longo 
prazo do que eventuais exemplos concretos, isto é, punções amostrais de algo 
cuja extensão total é desconhecida. 
Dois grandes extremos de ameaças à sustentabilidade agrícola podem ser 
identificados na formação socioeconômica do Brasil. O primeiro deles, bem 
antigo, mas remanescente onde haja horizontes de expansão da fronteira, está 
ligado ao processo de acumulação primitiva nas franjas do sistema econômico 
que se desdobrou sobre o território. O segundo, no pólo oposto, onde a 
agricultura "moderna" de capital-intensivo fez-se preponderante e pode 
incorporar o modus operandí da artificialização impulsionada pela chamada 
"Revolução Verde". Entre esses dois extremos há uma enorme gama de 
situações transitórias onde se combinam e recombinam dimensões das mais 
primitivas e das mais evoluídas dos inúmeros sistemas agrários que coexistem 
no mundo atual. Em quase todos esses modos de apropriação da natureza é 
muito escassa a reflexão sobre a reposição das condições naturais da 
produção. As exceções parecem ser alguns promissores sinais detectados 
principalmente nos três estados sulistas. 
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2. A DIVERSIDADE DOS AGROECOSSISTEMAS 

2. 1 NO COMPLEXO REGIONAL CENTRO-SUL 

A profunda transformação na base técnica da agropecuária brasileira, a partir 
do final dos anos 1960, apoia-se num cardápio tecnológico, cujo uso em larga 
escala está na raiz de seus mais importantes problemas ambientais até hoje. 
Sua ampla difusão teve por base um poderoso aparato institucional, que ia da 
extensão e da pesquisa estatais ao sistema nacional de crédito rural, passando 
pela publicidade e pela crença irrestrita de muitas organizações agrícolas 
( sobretudo as cooperativas} em suas virtudes modernizantes. Mas é importante 
salientar que o chamado "pacote tecnológico" ao qual camada significativa dos 
agricultores familiares da região Sul teve acesso, veio solucionar - ainda que 
provisoriamente e criando novas dificuldades - problemas reais que 
enfrentavam. 

2.1. 1 O três estados sulinos 

Foi no Sul onde mais se massificou o emprego em larga escala dos meios 
biológicos, químicos e mecânicos característicos da Revolução Verde: 
sementes de alto potencial, aplicação de fertilizantes químicos e agrotóxicos, 
mecanização do preparo do solo, dos tratos culturais, das colheitas e, 
sobretudo, especialização em algumas poucas culturas em regime de 
sucessão com largos períodos de exposição da terra nua às intempéries 
climáticas. E foi apenas nos três estados sulinos que uma grande quantidade 
de agricultores familiares teve acesso aos meios que lhes permitiram aumentar 
a produção, elevar os rendimentos do solo e os efetivos da pecuária. 

A ocupação territorial da região Sul pela agropecuária desde o início do Século 
XIX respeitou uma primeira grande divisão natural, mas que era, ao mesmo 
tempo, a expressão espacial de categorias sociais claramente distintas. As 
regiões de campos naturais - Palmas e Campos Gerais, no Paraná, Lages, em 
Santa Catarina, e todo o Sul do Rio Grande do Sul - foram tomadas 
fundamentalmente pela pecuária extensiva com base em grandes extensões e 
pouca mão-de-obra. Já os migrantes de origem européia que, a partir de 1824, 
chegaram ao Rio Grande do Sul - bem como a população cabocla que 
contribuiu para o povoamento do Brasil meridional - foram ocupando 
fundamentalmente as áreas florestais. 

Apesar das dificuldades envolvidas no desmatamento, da proliferação de 
doenças, do isolamento e da precariedade do acesso aos cuidados mais 
elementares de saúde, a floresta representava um trunfo na formação das 
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unidades produtivas destes agricultores - e não só pela proliferação de 
empresas madeireiras na região: por meio da derrubada e da queimada, eles 
convertiam a mata em elemento decisivo de fertilidade natural de suas 
lavouras. O plantio sobre as cinzas da floresta recém queimada dispensava o 
trabalho de aração do solo, a utilização de fertilizantes químicos ou orgânicos e 
as atividades de capina, já que, em virtude da queimada recente, o cultivo não 
sofria a concorrência de ervas adventícias. Os rendimentos do solo nestas 
circunstâncias eram muito altos durante dois ou três anos, ao final dos quais 
deixava-se em pousio a área recém queimada ( que representava de cinco a 
dez por cento da área total da propriedade, no módulo colonial típico de 25 
hectares) para repetir a operação em outra, adjacente. Sobre a área então 
queimada - agora deixada em descanso ou pousio - vinha uma vegetação 
(capoeira) que iria preencher num futuro mais ou menos distante a mesma 
função da mata original: sobre suas cinzas emergiriam lavouras durante mais 
dois ou três anos. 

A mais importante pesquisa histórica sobre o desenvolvimento dos sistemas 
agrários no Sul do País - do geógrafo Leo Weibel ( 1969) - mostra que, embora 
quase metade das explorações familiares da região Sul, ao final dos anos 
1950, já utilizasse a tração animal, eram raríssimos os casos em que a rotação 
de terras tinha sido substituída pela rotação de culturas com utilização dos 
dejetos da pecuária como forma de fertilização dos solos. Até hoje se constata 
na região Sul pocilgas na beira dos córregos em que corria o esterco suíno e 
esta era a forma típica de construção até o início dos anos 1980: nenhum 
reaproveitamento do esterco nas plantações, salvo nas hortas em torno das 
residências. É que o trabalho envolvido na preparação dos compostos 
orgânicos e sobretudo em seu transporte às plantações ainda podia ser evitado 
uma vez que existiam dentro das propriedades - embora em franco processo 
de exaustão - superfícies em que se praticava a rotação de terras. 

A existência de fronteiras agrícolas abertas aos processos migratórios permitia 
que a ocupação ou a compra de novas terras e a reprodução deste sistema 
produtivo baseado na rotação de terras fossem mais vantajosas para os novos 
agricultores que para aí se deslocavam que a intensificação produtiva 
representada pelo caminho da integração orgânica entre lavoura e pecuária. E 
é assim que, desde o final dos anos 1920, do Alto Uruguai no Rio Grande do 
Sul tem origem a migração que vai ocupar todo o Oeste de Santa Catarina, o 
Sudoeste e o Oeste do Paraná até o final dos anos 1950. 

Este sistema de utilização das terras é característico das áreas em que 
predominam a policultura de lavouras temporárias (milho, feijão, arroz e 
mandioca, basicamente) junto com formas diversificadas de pecuária - e 
sobretudo uma suinocultura voltada à produção de banha. Mas é importante 
lembrar que, na ocupação do Norte do Paraná a partir dos anos 1940, com 
base na cafeicultura, tampouco se observa o uso de compostos orgânicos 
baseados em dejetos animais para aumentar a fertilidade do solo. A terra é 
explorada com investimentos correspondentes fundamentalmente ao próprio 

6 

'...,! 

....,,, 

. ...,, 

- 



CO~WRCIO 
MUSEU euuso ooeun 

M'f'.l!JG 
T!Sl'-i'ROCAM 
..ilECH 

7 

r 

trabalho da família do agricultor (além da venda de madeira, existente na 
vegetação de origem, é claro) e sem que haja reposição sistemática da grande 
fertilidade das áreas florestais recém desmatadas. É da floresta que o agricultor 
retira parte importante do que será seu capital de exploração, seja vendendo a 
madeira, seja, sobretudo, transformando-a em cinzas sobre as quais serão 
feitos seus plantios. 

Os lotes formados com base na ocupação florestal - que se trate das colônias 
gaúchas do primeiro quarto do Século XIX ou dos cafezais que seguiam a trilha 
da Estrada de Ferro no Norte do Paraná a partir dos anos 1940 - são formados 
em tiras que partem do alto das colinas para terminar na beira dos córregos ou 
rios. Este formato transversal com relação aos cursos d'água vai contribuir de 
maneira significativa para os problemas de erosão, a partir dos anos 1970, 
quando a rica policultura e a proteção do solo pelos restos da floresta forem 
substituídas pela especialização produtiva e pela eliminação dos obstáculos 
físicos à mecanização das lavouras. 

Nas áreas de lavoura temporária, quanto maior o tempo de pousio, mais 
produtivo tomava-se o solo em que se derramavam as cinzas da queimada. Ao 
contrário, conforme acelerava-se o ritmo desta rotação de terras (seja por 
necessidades de mercado, seja pelo crescimento da própria família), mais 
claramente apareciam os seus limites aos olhos dos próprios agricultores. Aos 
pousios longos de mais de dez anos - em que chegava a crescer uma 
vegetação de aspecto florestal - sucediam-se períodos inferiores de descanso 
dos quais apenas uma vegetação arbustiva emergia. 

Assim, o aumento da pressão populacional e da demanda de mercado 
apontava de maneira cada vez mais nítida - para os próprios agricultores - os 
limites destes sistemas produtivos onde a recuperação das energias que as 
culturas tomam do solo dependia fundamentalmente da rotação de terras. É na 
forma como foram enfrentados estes limites, a partir do final dos anos 1960, 
pelo conjunto das instituições voltadas à transformação das bases técnicas da 
agropecuária, que se enraízam os principais problemas que, até hoje, 
caracterizam a relação entre agricultura e meio ambiente na região Sul. 

O esgotamento da rotação de terras nas áreas de lavouras temporárias foi 
superado (para aquela parcela muito significativa de agricultores que teve 
acesso aos financiamentos bancários), fundamentalmente, pela adoção de 
métodos químicos de fertilização do solo. Não se tratava entretanto de uma 
inovação isolada: os fertilizantes químicos eram, na verdade, apenas um 
elemento de um conjunto bastante coerente que envolvia: ( a) o preparo 
mecânico do solo e portanto a eliminação dos remanescentes florestais (tocos 
de árvores, palha das culturas) que poderiam impedir a passagem das 
máquinas; (b} a utilização de sementes - compradas - cujo potencial dependia 
de fertilizantes químicos; (e) a substituição da consorciação de culturas pela 
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especialização (1). necessária às colheitas mecanizadas; ( d) a gradual 
eliminação da força humana e animal no combate às ervas adventícias e o uso 
cada vez mais intenso de herbicidas e (e) o emprego de outros pesticidas 
(inseticidas, acaricidas, fungicidas, etc.) em virtude não só do empobrecimento 
da diversidade biológica nas áreas de lavoura, como também da eliminação 
dos inimigos das pragas vindos das superfícies florestais eliminadas. 

Não foi na pecuária e sim na indústria química que as áreas de lavoura, em 
franca expansão encontraram os meios de organizar o espaço para permitir o 
aumento das safras (no Paraná, por exemplo, passam de 1,4 milhão para 6 
milhões de hectares entre 1950 e 1980). Se até o início dos anos 1970, este 
crescimento baseou-se na rotação de terras, a partir de então, a dependência 
de adubos químicos toma-se crescente: no Estado do Paraná, por exemplo, o 
consumo de fertilizantes químicos (nitrogênio, fósforo e potássio, NPK) 
aumenta de 100 mil para mais de 500 mil toneladas anuais entre 1970 e 1980 
(Banco Mundial, 1997), crescimento muito maior que o da área agrícola ou 
mesmo da área de lavoura no mesmo período e que mostra bem a forma 
dominante, a partir de então da intensificação do uso do solo e cujos impactos 
ambientais serão abordados na próxima seção deste texto. 

A soja é certamente o produto emblemático das profundas mudanças por que 
passou a agropecuária da região Sul desde o final dos anos 1960: não só petas 
mudanças que trouxe na paisagem agrícola regional ( substituindo áreas de 
cafeicultura no Norte do Paraná, produtos básicos como o feijão e o arroz e 
pastagens naturais em todo o Sul), mas também por sua fortíssima 
dependência de insumos químicos, mecânicos e biológicos de origem 
industrial, bem como pelo destino igualmente industrial de boa parte do 
produto. E não foi apenas nas áreas em que se praticavam lavouras que a soja 
se expandiu, mas também em superfícies até então ocupadas com pastagens 
naturais. Campo Mourão, Palmas e diversas áreas tradicionais de pecuária no 
Rio Grande do Sul rapidamente converteram-se ao cultivo do binômio soja-trigo 
a partir dos anos 1970. E é exatamente em regiões de pecuária ou nas de 
declínio da cafeicultura que se voltaram a lavouras temporárias, que se 
manifestam os mais graves problemas de erosão, já em meados dos anos 
1970. O município de Paranavaí (PR), por exemplo, foi dos primeiros a iniciar 
um programa de combate ã erosão a partir de microbacias (Banco Mundial, 
1997:8). 

Em suma, o caminho adotado pela agricultura do Sul do País para superar os 
impasses resultantes do esgotamento dos solos pelos sistemas agrícolas 
praticados majoritariamente até o final dos anos 1960 foi a utilização em larga 
escala dos meios biológicos, químicos e mecânicos característicos da 
Revolução Verde. O papel do Estado foi decisivo na construção do ambiente 

1 Estudo recente do Intemational Food Policy Research Institute (IFPRl) mostra que o aumento no 
consumo de pesticidas na agricultura origina-se, em grande parte, de "mudanças nas técnicas 
culturais, particularmente na intensificação das colheitas, na redução da rotação de culturas, tudo 
isso contribuindo para o aumento das pragas" (Yudelm.an et al., 1998:4). 
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social, econômico e institucional que favoreceu a adoção das práticas agrícolas 
responsáveis pela grande maioria dos problemas ambientais de hoje, como se 
verá a seguir. 

2.1.2 Os quatro estados do Sudeste 

Um processo igualmente radical se deu na região Sudeste. O avanço do 
agribusiness desponta como uma das características mais marcantes no seu 
meio rural neste final de século. A crescente integração entre agropecuária e 
indústria passa pelo mercado de insumos, pelas unidades produtivas e pelo 
setor de processamento e distribuição nos mercados interno e externo. As 
principais culturas que se inserem nessa cadeia de produção são o café, a 
cana-de-açúcar, a laranja, o milho e a produção animal, particularmente de 
aves e de bovinos. A soja é mais expressiva nas regiões sul e centro-oeste. 
Esses "gigantes" do agribusíness figuram também entre os maiores 
"consumidores" de recursos naturais da região e, em certos casos, promovem 
estragos ambientais de proporções igualmente grandiosas. 

Mas o meio rural da região sudeste não pode ser entendido como um espaço 
homogêneo. Ao lado das cadeias produtivas verticalizadas e altamente 
tecnificadas, resistem alguns focos da chamada agricultura de coivara, termo 
indígena que designa a queima da cobertura florestal para exploração agrícola 
temporária. Um rápido olhar sobre o Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal - documento das Nações Unidas que vem se consagrando na 
aferição de indicadores sociais - expõe claramente as disparidades entre o 
oeste de São Paulo, · apelidado de "Califórnia brasileira" e o vale do 
Jequitinhonha, em Minas Gerais, ou o vale do Ribeira, em São Paulo, onde 
aproximadamente 150 mil famílias não tem nenhum tipo de rendimento 
monetário. 

- O Censo Agropecuário de 1995/6 aponta a consolidação de culturas tais como 
o café, a cana-de-açúcar e a laranja. Mostra também o declínio de algumas 
lavouras tradicionais como o algodão, o arroz e o feijão. Juntas estas três 
culturas sofreram redução de aproximadamente 1,5 milhão de hectares nos 
quatro estados da região. Em São Paulo, além do algodão, o trigo e o café 
foram as culturas que mais perderam em área colhida. Neste mesmo período 
aponta-se o crescimento de algumas lavouras "emergentes", pouco 
representativas em área colhida, mas com expressão em termos de produção. 
É o caso por exemplo da uva para mesa no estado de São Paulo, ou do tomate 
nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. 

Durante a década de 1990 a produção nacional de café variou entre 15,4 
milhões de sacas de 60 kg em 1995 e 25,3 milhões de sacas em 1991. Ao final 
da década a tendência é de aumento da produção devido a maior 
profissionalização do setor, aumento da área cultivada e das ofertas de 
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financiamentos para custeio e comercialização. Os preços elevados desde 
1993/94 também vêm contribuindo para a expansão da área colhida em 
diversos países tropicais. Tanto em Minas Gerais como no Espírito Santo a 
área colhida se manteve praticamente constante na última década, mas a 
produção aumentou cerca de 10% em Minas Gerais e 30% no Espírito Santo. A 
produtividade média dos cafezais capixabas saltou de 1.072 para 1.522 kg/ha. 

Em São Paulo, a área colhida de café foi reduzida em aproximadamente 70%. 
A queda da produção teve diminuição semelhante e o rendimento sofreu 
pequena alta passando de 1450 para 1587 kg/ha. Apesar da redução da área 
colhida e do volume de produção no período de 1985 a 1996, a região sudeste 
continua sendo a principal produtora de café no país. Em 1997, Minas Gerais, 
Espírito Santo e São Paulo somaram 14, 7 milhões de sacas correspondentes a 
cerca de 75% da produção nacional. Os cafeicultores mineiros foram 
responsáveis por 44% de toda a produção do país; os capixabas, 16%; e os 
paulistas 14%. Esses valores se mantiveram praticamente constantes durante 
a década de 90. 

- 
A região sudeste é a principal produtora de cana-de-açúcar do país, muito 
a frente do região nordeste, a segunda colocada. Em 1997, cerca de 65% 
da produção veio da região, sendo que apenas o estado de São Paulo 
colheu 57% da produção nacional. Neste mesmo ano, São Paulo plantou 
2.493.180 hectares de cana-de..açlicar, cerca de 50 % da área cultivada em 
todo o pais (FNP, 1998). Desde 1980, quando foi implantado o Proálcool, 
um em cada três hectares da lavoura paulista vem sendo ocupado pela 
cana-de-açúcar. Em 1996 o setor sucroalcooleiro obteve um faturamento 
de aproximadamente 12,5 bilhões de dólares e gerou cerca de um milhão 
de postos de trabalho (Shirota e Rocha, 1998). Em 1997 a produção de 
álcool anidro e de álcool hidratado totalizou 14,2 bilhões de litros e a 
produção de açlicar foi de aproximadamente 13,6 milhões de toneladas 
(FNP, 1998). 

- 

A produção de laranjas do estado de São Paulo corresponde a 
aproximadamente 80% da produção nacional. Tanto a área colhida como a 
produção no Estado ampliaram-se na última década. Enquanto o rendimento 
médio apresentou ligeiro decréscimo devido aos constantes problemas 
climáticos e à incidência mais intensa de doenças como o cancro cítrico e a 
clorose variegada dos citros - CVC. Mesmo que os dados dos Censos 
Agropecuários de 1985 e 199516 não seja integralmente comparáveis, chama a 
atenção a queda brutal da produção e da área colhida no estado do Rio de 
Janeiro. Ao contrário, em Minas Gerais tanto a área colhida como a produção 
praticamente dobraram. 

- 
O Brasil contínua sendo o maior produtor mundial de laranjas, segutdo de perto 
pelos EUA De 1991 a 1997 a produção brasileira passou de 15.557.907 
milhões de toneladas para 18.957.058, registrando um aumento de 21,8%. Na 
década de 90, entre 1991 e 1997, a área colhida na região sudeste começava 
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a apresentar ligeiro decréscimo, da ordem de 7%. Mas, nesse mesmo período, 
a produção foi ampliada em quase 20%. Em 1997 a região foi responsável pela 
produção de 16,4 milhões de toneladas de laranja, ou 84% da produção 
nacional (FNP, 1998). 

- A região sudeste é a segunda maior produtora de milho do Brasil, ficando atrás 
da região sul. Nos últimos anos Minas Gerais e São Paulo, principais 
produtores na região, apresentaram redução da área colhida reduzida. Em 
compensação, a produção e a produtividade aumentou nos dois estados. 
Apesar da queda do preço do cereal nos últimos anos, o cultivo do milho ainda 
é um bom negócio, em 1997 os paulistas contabilizaram uma lucratividade de 
21% (FNP, 1998). Entre 1992 e 1997 a região sudeste manteve uma média de 
produção anual de 8 milhões de toneladas por ano, cerca de 25% da produção 
nacional. 

- 
Na última década, o que mais chamou a atenção na produção animal do 
Sudeste foi o crescimento acelerado da avicultura. Entre 1991 e 1997 a 
produção nacional cresceu aproximadamente 70% (FNP, 1998). A adoção de 
tecnologias modernas pelo setor avícola possibilitou considerável redução dos 
custos de produção e dos preços ao consumidor. Também contribuiu para o 
aumento do consumo o crescente interesse por alimentos "mais saudáveis", 
com menores teores de gordura animal. Nesse caso, a carne das aves leva 
vantagem sobre a carne bovina e, principalmente, sobre a carne suína, cuja a 
produção caiu cerce de 20% na última década. 

.- 

Em São Paulo a existência de um mercado consumidor com elevado poder 
aquisitivo, propiciou relativa diversificação da produção animal. Carne de 
coelho, de rã, peixes, leite de búfala, leite de cabra, mel, são alguns dos 
produtos que adquiriram maior expressão comercial. O efetivo de bovinos 
praticamente não cresceu nos últimos dez anos, mesmo assim segue tendo 
papel preponderante na agropecuária da região sudeste. Em 1996, dos 841 mil 
estabelecimentos rurais da região sudeste, 541 mil dedicavam-se a pecuária de 
corte ou de leite. Em Minas Gerais, por exemplo, dos 496 mil estabelecimentos 
72,5% praticavam pecuária de corte ou de leite; no Rio de Janeiro 55%, em 
São Paulo 53%; e no Espírito Santo 49% dos estabelecimentos. 

- 
De acordo com dados do Censo Agropecuário de 1995/6, as pastagens, 
naturais ou plantadas, ocupam 37,7 milhões de hectares dos 73,2 milhões de 
hectares pertencentes aos estabelecimentos agrícolas da região. Em Minas 
Gerais, por exemplo, 62% da área é ocupada por pastagens. Apesar das 
restrições a que ficam sujeitas as comparações entre os dados dos Censos 
Agropecuários de. 1985 e 1995/6, percebe-se uma tendência de aumento das 
pastagens implantadas em relação às pastagens naturais. Em 1985 as 
pastagens naturais em Minas Gerais ocupavam 20,6 milhões de hectares e as 
implantadas 8,6 milhões. Em 1996 as naturais diminuíram para 13,6 milhões de 
hectares e as implantadas atingiram 16,6 milhões de hectares. No Espírito 
Santo, em 1985 a área de pastagens naturais superava a de pastagens 

- 

- 
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plantadas. Em 1996 já ocorria o inverso. Em São Paulo a área de pastagens 
implantadas é 3,5 vezes superior a das pastagens naturais e essa proporção 
se manteve praticamente inalterada entre 1985 e 1996. O próximo desafio 
para o setor é a melhoria da qualidade. Donos do maior rebanho comercial do 
mundo, os pecuaristas brasileiros estão recém acordando para as exigências 
do mercado consumidor (FNP, 1998). Dentre estas: a redução dos resíduos de 
produtos químicos utilizados no processo produtivo, como os polêmicos 
hormônios de crescimento já banidos em outros países. 

. ..., 

- 
2.1.3 O domínio dos cerrados 

Os Cerrados, também denominados de Savanas2, termo de origem 
fitofisionômica, compreendem espaços que caracterizam ecologicamente um 
conjunto de fatores ambientais que conferem singularidade ao Brasil Central. 
Os Cerrados brasileiros compõem uma biorna de mais de 2 milhões de 
quilômetros quadrados, com seu núcleo situado no Planalto Central do Brasil, 
que chega a 1,55 milhão de quilômetros quadrados. Esse núcleo abrange 
quase a totalidade dos estados da Região Centro-Oeste {Mato Grosso do Sul, 
Mato Grosso e Goiás), se expandindo para partes da Região Norte (Rondônia, 
Pará, Roraima, Tocantins e Amapá), do Nordeste (Bahia, Maranhão e Piauí), e 
no Sudeste, fundamentalmente Minas Gerais (Goedert et ai., 1980; Lima, 
1994; e Cunha, 1994). 

- 

O relevo dos Cerrados é, em sua maioria, plano ou suave ondulado. Este fato, 
associado às características físicas do solo, possibilita a mecanização agrícola 
em larga escala. Cem milhões de hectares de terras dos cerrados, 
aproximadamente metade do total, têm as características descritas e 
constituem a área particularmente indicada para a expansão agrícola (Goedert 
et ai., 1989). Predominam as áreas de maior altitude na parte central e sudeste 
dos cerrados, situando-se ao norte da região as áreas mais baixas. Abaixo de 
300 metros estão 22% da superfície dos cerrados, 73% entre 300 e 900 metros 
e somente 5% acima de 900 metros (Adamoli et a/li {1986)]. Chapadas, 
planaltos e patamares elaborados em diversas fases erosivas encontram-se 
separados pelos altos cursos de formadores das bacias do Amazonas, do São 
Francisco e do Prata, originando as depressões do Araguaia-Tocantins, do Alto 
e Médio São Francisco e do Alto Paraguai (PNMA/MMA, 1996). 

Esses ecossistemas caracterizam-se, segundo Oayrell ( 1993}, por um lado, 
pelo fato de a maior parte da massa vegetal das plantas estar sob o solo; e, por 
outro, por nele predominarem espécies animais de vida subterrânea, além de 
espécies de hábitos noturnos. A dinâmica de vida animal e vegetal nos solos, 
associada às características destes (textura, estrutura, profundidade) fazem 

-· 

- 
- 

2 Considerado a variante brasileira da classe de formação vegetal originalmente denominada de Savana pelo 
viajante espanhol Ouviedo ao caracterizar os "llanos venezuelanos" (PNMA/MMA, 1996). - 

·.._,; 
.- 
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com eles funcionem como um imenso reservatório natural das águas das 
chuvas. A água acumulada nos lençóis freáticos vai abastecer nascentes que 
dão origem a seis das oito maiores as principais bacias hidrográficas 
brasileiras, exceção apenas para as bacias do Rio Uruguai e do Atlântico 
Sudeste. A fitofisionomia da região tem predominância de três tipos, sendo: 
campo sujo e campo limpo, correspondendo a 12%; cerrado (67%) e cerradão 
(10%), definidos em ordem crescente de densidade da biomassa presente em 
condições naturais. A existência de cada um desses tipos está associado a um 
conjunto de condições ambientais (edáficas e climáticas) específicas. Outros 
tipos fisionômicos existentes na região incluem as matas de galeria (ciliares), 
as matas mesóficas e as veredas ou campos de murundus. (Cunha, 1994). 

- 

A vegetação característica dos Cerrados brasileiros compreende o cerrado 
mais denso de transição para a floresta estacionai (0,47 milhão de quilômetros 
quadrados), o cerrado propriamente dito (1,0 milhão de quilômetros 
quadrados), incluindo o campo sujo e o campo limpo, em uma gradação 
regressiva de tamanho e densidade de vegetação (Goedert et ai., 1980). O 
chamado cerradão é uma formação arbórea densa. O cerrado - sentido estrito 
- é constituído por árvores tortuosas, relativamente baixas, entremeadas por 
arbustos, dominando o tapete herbáceo. Nos campos cerrados, as arvoretas e 
arbustos encontram-se espaçados, preponderando na fisionomia o estrato 
graminoso. Os Campos Limpos ou Campos de cerrado ocorrem em áreas 
desprovidas de vegetação lenhosa. Exemplos extremos da situação acima, são 
as disjunções de Florestas Estacionais no cerrado que sempre coincidem com 
as faixas de terrenos férteis, tal como ocorre no Mato Grosso, Goiás e no Vale 
do Paraná. Os mesmos se explica, em geral, às áreas de transição ecológica 
(PNMA/MMA, 1996). 

·"'"" 

Existem centenas de espécies de plantas que são tradicionalmente exploradas 
pelas populações locais para fins diversos ( alimentares, oleaginosas, fibrosas, 
forrageiras, medicinais), com potencialidade e viabilidade para exploração 
econômica. Para essas populações, os cerrados constituem-se em verdadeiros 
"bosques comunais", onde se pratica a coleta dessas espécies, além da 
criação extensiva de gado e da caça (Dayrell, 1993). Nas várzeas, com terras 
mais férteis, se praticava uma agricultura itinerante cujos prazos de pousio 
permitiam a recuperação da fertilidade, até que, com a pressão exercida pela 
crescente ocupação das áreas nas últimas décadas, o cultivo tornou-se mais 
intenso. 

- 
A precipitação anual varia de 800 a 2.400 mm, sendo que em 65% da 
superfície dos cerrados chove entre 1.200 e 1.600 mm anuais, e em 86% 
dessa superfície a precipitação varia de 1.000 a 2.000 mm. De um modo geral, 
a precipitação anual nos cerrados corresponde a uma quantidade de chuvas 
pode ser considerada mais do que suficientes para a viabilização da agricultura 
(Cunha, 1994). As precipitações, porém, são irregularmente distribuídas ao 
longo do ano, caracterizando duas estações: a chuvosa, de outubro a março, e 
a seca, de abril a setembro. Durante a estação chuvosa é comum a ocorrência 
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de estiagens de duração e intensidade variáveis, fenômeno este conhecido 
como "veranico". A deficiência hídrica causada pelos veranicos, principalmente 
se acontecem em períodos impróprios (semeadura, germinação e 
florescimento), provocam grandes prejuízos às lavouras, podendo inclusive 
levar a perda total da produção. 

- - - 
A ocupação da Região Centro-Oeste data do período de colonização do 
território brasileiro, intensificando-se, porém, a partir da década de 50. Para 
isso foram determinantes os planos desenvolvimentistas da época, com 
destaque para a construção de Brasília e da malha rodoviária multidirecional a 
ela associada. Essas ações reforçam o avanço de frentes pioneiras 
agropecuárias oriundas do Sudeste, que passam a ser apoiadas por 
Programas específicos, como o Polocentro e o Prodecer. Através de 
investimentos em infra-estrutura de transporte e armazenamento, de pesquisa 
de novas variedades e métodos de cultivo e do financiamento da produção 
agrícola e pecuária, esses programas viabilizaram o estabelecimento de uma 
agricultura de grande escala nos cerrados, destacando-se a produção de soja e 
carne bovina. Nos últimos anos, instalam-se na Região grandes corporações 
de agroquímicos, caracterizando sua integração ao novo contexto de 
reestruturação do sistema agro-alimentar global. Ao dominar um amplo 
espectro de tecnologias integradas e de última geração, essas corporações 
passam a deter poder de controle sobre dinâmica da agricultura de grande 
porte na Região Centro-Oeste. 

- 

- - 
Com base em dados dos Censos Agropecuários de 1985 e 1995/96, pode-se 
identificar a expansão da pecuária na Região Centro-Oeste ( através de grande 
crescimento da área de pastagens), paralelamente à dinamização da 
agricultura de grande porte e à retração e mesmo crise da agricultura familiar. 
Há também sinais de intensificação da agricultura de grande porte na Região, 
principalmente pelo aumento na proporção de estabelecimentos que usam 
tratores, calcários e outros corretivos, e também por um grande aumento na 
área média irrigada. Os principais produtos da agricultura de grande porte são 
a soja, o milho, o arroz, a cana, o algodão e o feijão; desses, a soja, o milho, a 
cana e o algodão apresentaram grande dinamismo (aumento da participação 
na área de lavouras temporárias, na área média e na produtividade), ao passo 
que o arroz e o feijão perderam importância. Considerando o peso exercido 
pelos produtos típicos de monocultura (cana, soja), ele cresce em prejuízo das 
culturas tradicionais (feijão, arroz). No período de 1985 a 1995 a produção do 
soja passou de 35,5 para 53,3% da área colhida; a cana passou de 0,9 para 
3,5%, enquanto a arroz diminuiu de 20, 1 para apenas 8,8% e o feijão de 2,2 
para 1 ,8% da área colhida. 

- - 
- 

Pode-se identificar diferentes impactos da expansão e intensificação da 
agricultura de grande porte na Região Centro-Oeste .. Cunha (1994), afirma 
com segurança, que mais danos têm sido causados ao meio ambiente dos 
Cerrados porque terras aptas foram exploradas inadequadamente, do que por 
terem sido exploradas terras inaptas. As vastas áreas de terras erodidas e 

. ..,.,. 

- 
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pastagens degradadas, que se tomaram parte da paisagem da reqiao, 
ocorreram não em ecossistemas mais frágeis, mas nos mais resistentes e 
perfeitamente adequados ao desenvolvimento de culturas. 

O período dos últimos trinta anos, sobretudo até fins dos anos 80 e início dos 
anos 90, integrou definitivamente a economia regional à dinâmica nacional. Na 
base desta integração estavam a fabulosa dotação de recursos naturais, o 
aporte governamental através da pesquisa científica, associada a 
investimentos em infra-estrutura, marcadamente no setor viário, e o crédito de 
baixo custo. Elementos que fizeram da atividade agropecuária o carro-chefe 
desta alavancagem e integração da economia local ao restante do país. 
Entretanto, com o desenrolar dos anos 90 algumas daquelas condições 
favoráveis deixaram de existir, como o crédito subsidiado e a situação favorável 
de mercado nacional e internacional 

Cunha & Mueller (1988) chamam a atenção para outros fatores, concomitantes 
à ação do Estado, que contribuíram para a dinâmica agropecuária na região: (i) 
a demanda dos mercados dinâmicos de produtos agropecuários, que deu 
origem às "frentes comerciais", (ii) a liberação de agricultores familiares do 
Centro-Oeste e de áreas do Nordeste , que originou as "frentes de 
subsistência", e (iii) a procura de terras baratas para fins não-produtivos, 
originando as "frentes especulativas". 

No entrecruzamento destas limitações e potencialidades é possível arriscar 
uma caracterização no tocante à atual configuração desses espaços, tendo por 
base as classificações regionais formuladas por Galindo & Santos (1995), 
complementadas com informações de CUT/Contag/lfas (1997). 

Areas consolidadas de agropecuária: Incluem-se nesta área as porções centro 
sul e norte do Mato Grosso do Sul, encontrando-se com uma faixa que cobre a 
parte sudeste do Mato Grosso, e se conclui abrangendo o sudoeste de Goiás. 
Esta área tem se firmado no fornecimento de grãos para exportação e, em 
menor grau, na produção pecuária de corte, com tecnologia aperfeiçoada. Esta 
região foi amplamente beneficiada pelos programas governamentais já citados, 
com ações voltadas para o financiamento da produção, a melhoria de 
sementes e solos, além da ampliação da infra-estrutura de transportes. 
Destaque para a produção de soja e, secundariamente, arroz. Além dessas 
culturas, e da atividade pecuária de leite e de corte, recentemente tem 
aumentado os empreendimentos florestais entre Campo Grande e Três 
Lagoas, também à esteira de incentivos governamentais. 

Areas sob influência dos incentivos fiscais da SUDAM: Abrange a parte 
setentrional do estado de Mato Grosso, sob influência da Amazônia Legal. 
Essa área constitui-se uma região de fronteira, onde a expansão econômica se 
deu através do aporte de recursos de fundos públicos, associado ao capital 
privado. Apesar do grande volume de dinheiro aplicado, do caráter "moderno" 
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dos empreendimentos e da grande área de abrangência dos projetos e 
iniciativas (mais de cinco milhões de hectares somente no Centro-Oeste), o 
impacto destas ações na economia regional pode ser considerado fraco. A 
articulação efetiva com a base produtiva da região foi muito pequena, e mais 
da metade dos insumos utilizados também tinha origem externa à região. 
Também no que se refere à produção a ênfase recai sobre o mercado externo. 

Aqui a precariedade ou insipiência do entorno sócio-econômico convive com 
estes empreendimentos "modernos", com fortes vínculos extra-regionais sendo, 
portanto, difícil afirmar tendências muito nítidas, dada a grande dependência 
dos fatores exógenos. Voltando ao conceito de frentes de ocupação, esta é 
uma região onde elas apresentam forte interação e disputa conflituosa, com 
reflexos nítidos para a configuração do espaço agroambiental. 

Areas no eixo Cuiabá-Porto Velho: Também aqui a ação governamental, no 
caso através do Polonoroeste, foi marcante na constituição da infra-estrutura 
de transportes e na alocação de recursos para investimento. Aqui instituíram-se 
importantes áreas de colonização e, ao longo da rodovia Cuiabá-Porto Velho, 
foi-se dando origem a uma malha razoável de municípios, contando com a 
presença de empresas agro-industriais e grandes fazendas de gado. 

Áreas do ecossistema do Pantanal: Nesta área, que abrange partes a leste de 
Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, a base da economia sempre esteve 
vinculada à pecuária, inicialmente com o comércio de couro e, mais 
recentemente, com uma maior disponibilidade de infra-estrutura, aumentando o 
comércio de boi para abate, sobretudo no oeste paulista. Mais recentemente, 
no entanto, vem aumentando a atividade turística, com a instalação de uma 
rede hoteleira e serviços de suporte, incidindo fortemente sobre os níveis de 
ocupação humana. 

Areas do sudeste do Mato Grosso do Sul: Apresenta uma agricultura 
diversificada, porém sem grande peso comercial, junto ao um significativo 
rebanho bovino. Esta região está fortemente vinculada à economia do oeste 
paulista e do noroeste paranaense. 

Áreas agropecuárias do centro-sul goiano: Esta tradicional área de atividade 
agropecuária vem se integrando crescentemente à economia dinâmica de 
mercado, impulsionada pelo crescimento da atividade econômica nos grandes 
municípios de seu entorno - Goiânia, Anápolis, Brasília. Tem por atividade 
principal a pecuária leiteira, com a presença de várias cooperativas de leite e 
indústrias de laticínios, produzindo para o mercado regional e também para 
Minas Gerais e Mato Grosso. Recentemente vem se intensificando o processo 
de agroindustrialização, com a instalação de grandes empresas. Aqui encontra 
se também uma agricultura familiar diversificada que vem se consolidando e se 
adaptando aos novos padrões tecnológicos. 
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Entorno de Brasília: Progressivamente a malha de municípios localizada no 
entorno de Brasília vai ganhando consistência e formando uma economia 
dinâmica, em meio a qual vai se firmando um importante pólo de produção 
agrícola, onde cabem destaque dois aspectos: a presença de uma agricultura 
de alta tecnologia, inclusive com a implantação de núcleos experimentais do 
Ministério da Agricultura; e a maior presença de estabelecimentos menores 
comparativamente às demais Mesoregiões do Centro-Oeste. 

Um rápido olhar por esse desenho espacial da produção agropecuária e da 
moldagem dos espaços agrários correspondentes permite pontuar algumas 
observações. 

A primeira delas é que, apesar dos elementos de crise, sobretudo na 
capacidade de financiamento público, deve-se continuar a observar um 
crescimento nos mesmos moldes e padrões até aqui adotados. Pelo menos 
cinco fatores contribuem para isso: (i) uma ainda expressiva reserva de terras 
aptas para lavouras e pastagens; (ii) a vantagem diferencial do preço de terras 
em relação a áreas mais valorizadas no Sudeste e Sul; (iii) a tendência de 
queda nos preços no mercado de terras do país; (iv) a intensificação de 
economias comparativas induzidas pela própria modalidade de crescimento; (v) 
os impactos diretos e indiretos das inovações obtidas via pesquisa científica e 
execução de projetos demonstrativos de agricultura no cerrado. 

A segunda observação se dá no sentido inverso, o dos custos socieis e 
ambientais provenientes desta modalidade de crescimento. No que se refere 
aos custos sociais do desenvolvimento agrícola tal qual se deu nesta região, 
merece amplo destaque o caráter prematuro da economia e expulsão da mão 
de-obra regional. Os processos sociais que culminam com a expansão das 
grandes propriedades não oferecem possibilidades de absorção da mão-de 
obra das populações tradicionais, intensificando-se à base da ampla 
mecanização da produção. Considerando-se ainda o fato de que esta 
modernização se dá em benefício de laços comerciais externos à região, tem 
se como resultado a instituição de um padrão de desenvolvimento altamente 
poupador de trabalho e calcado em elementos exógenos - aspectos que não 
contribuem para uma intemalização e democratização dos resultados do 
crescimento alcançado, não raro traduzindo-se apenas em altos índices de 
conflitos sociais e de pobreza. 

A expansão da grande agricultura nos cerrados atinge agora um ecossistema 
de fronteira particularmente frágil: a transição para as florestas tropicais na 
Amazônia (Shiki, 1998). Graças à implantação do Corredor de Exportação do 
Centro-Norte, através da articulação do Governo Brasileiro com capitais 
internacionais referido anteriormente. Com isso, abre-se uma nova zona de 
fronteira agrícola para o desmatamento e sua transformação no sistema 
intensivo da Revolução Verde. Considera-se que o baixo custo do transporte 
fluvial permitirá um custo de produção competitivo nessas áreas, viabilizando o 
acesso a insumos essenciais como o calcário e fertilizantes químicos. 
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Assim, o Sul e o Sudeste, conforme descritos anteriormente, constituem 
"espelhos" nos quais se refletem os problemas que começam a adquirir 
gravidade na "área nova" do Centro-Oeste e que se aprofundarão numa 
monótona repetição se não houver uma transição agroambiental na direção da 
sustentabilidade. 

2.2 NO COMPLEXO REGIONAL NORDESTE 

O Nordeste reúne pelo menos quatro macrodomínios ambientais: Zona da 
Mata, Agreste, Sertão e Transição Amazônica. 

Na estreitíssima Zona da Mata, que vai do Rio Grande do Norte ao extremo sul 
da Bahia, rios perenes e florestas atlânticas foram respaldados por 
pluviosidades que variam de mil a três mil milímetros por ano. Tanto esse rico 
contexto ecológico do litoral úmido, quanto sua curta transição para o sertão 
semi-árido o Agreste ( onde a pluviometria cai até setecentos milímetros por 
ano) - vêm sendo intensamente alterados por processos urbano-industriais, 
agroindustriais (açúcar) e monocultores (cacau) que não diferem dos que 
transformaram os ecossistemas do conjunto da Mata Atlântica e das Florestas 
e Campos Meridionais das macrorregiões Sudeste e Sul. 

Em parte do Piauí em todo o estado do Maranhão com alta pluviometria ( 1000 
a 2500 mm/ano), rios perenes e grandes reservas de água subterrânea, o 
contexto ambiental já é mais "amazônico", apresentando características que 
mais parecem as da macrorregião Norte. Ou seja, o que mais diferencia o 
Nordeste das outras quatro macrorregiões é o imenso domínio intermediário, 
chamado de Sertão, um espaço de quase um milhão de quilômetros 
quadrados, com uma população de 25 milhões de habitantes, dos quais 1 O 
milhões vivem em áreas classificadas como rurais. Um espaço que abrange 
quase todo o território dos estados do Ceará, Piauí e Bahia, grande parte do 
Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, o extremo oeste de Alagoas e 
mais uma razoável fração da parte norte de Minas Gerais. Aí, as características 
edafo-clímáticas são as que prevalecem em todos os outros semi-áridos 
quentes do mundo: secas periódicas e cheias freqüentes dos rios intermitentes, 
solos arenosos, rasos, salinos e pobres em nutrientes essenciais ao 
desenvolvimento das plantas. A vegetação básica do Sertão é a caatinga, que 
apresenta grande variedade de formações, todas adaptadas à prolongada 
estação seca. 

Apesar de bem diferentes, também foram coincidentemente quatro os domínios 
sócio-econômicos que resultaram dos processos históricos de ocupação dos 
espaços nordestinos. Do Rio Grande do Norte até Alagoas, a economia 
açucareira e a pecuária gastaram poderosas oligarquias e uma incipiente 
burguesia industrial. No Ceará, o complexo gado-algodão-gêneros básicos 
expandiu uma "oligarquia sertaneja" de tipo comercial que não existia no 
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complexo canavieiro. Na Bahia e em Sergipe, desde cedo de desenvolveu uma 
burguesia banqueira ligada à grandeza portuária e mercantil de Salvador. E 
uma grande área de expansão da fronteira agrícola regional continuou aberta 
no Piauí e no Maranhão até meados dos anos 1960. 

Todavia, nos últimos trinta anos houve uma forte alteração da realidade 
nordestina que deu origem a "focos", "pólos" ou mesmo "manchas" de 
dinamismo econômico, que mantém ligações ainda pouco estudadas com a 
agropecuária mais tradicional da região. Segundo a economista Tânia Bacelar 
de Araújo, existem pelo menos sete desses novos dínamos: o complexo 
petroquímica de Camaçari; o pólo têxtil e de confecções de Fortaleza; o 
complexo minero-metalúrgico de Carajás; o pólo agroindustrial de Petrolina 
Juazeiro (com base na agricultura irrigada do submédio São Francisco); o 
moderno pólo de fruticultura do Rio Grande do Norte ( com base na agricultura 
irrigada do Vale do Açu); as áreas de moderna agricultura de grãos (que se 
estendem pelos cerrados baianos, atingindo o sul dos estados do Maranhão e 
do Piauí); e os diversos pólos turísticos implantados nas principais cidades 
litorâneas. A estes sete talvez ainda devam ser acrescentados os "tecnopólos'' 
de Campina Grande e Recife. (ARAÚJO, 1997: 17) 

Foi assim superado o débil crescimento econômico que caracterizou durante a 
maior parte do século XX o ambiente econômico nordestino. Mas isso não 
alterou a característica mais marcante da região: a extrema pobreza da maior 
parte dos nordestinos. Nesse quinto do território brasileiro que constitui a 
macrorregião Nordeste vivem 29% da população do país, sendo 23,5% de sua 
população urbana e 46% de sua população rural. Os nordestinos são 
responsáveis por 14% da produção nacional total, sendo 12% da produção 
industrial e quase 21 % da produção agrícola. Entre 1967 e 1989 a 
agropecuária reduziu sua contribuição ao PIB regional de 27,4% para 18,9% e 
em 1990, ano de seca, que afetou consideravelmente a produção da zona 
semi-árida, essa participação caiu para 12, 1 %. Enquanto isso, a indústria 
passou de 22,6% para 29,3%, e o setor terciário cresceu de 49,9% para 58,6%, 
segundo dados da Sudene. (ARAÚJO, 1997) 

Não se deve esquecer que foi a própria integração produtiva do Nordeste ao 
restante da economia nacional que criou e consolidou os pólos, os complexos e 
as áreas dinâmicas dentro de um contexto mais geral, no qual as áreas 
dinâmicas coexistem com grandes sub-regiões estagnadas como o Semi-Árido. 
Ou seja, não se trata ainda da "globalização e de seus impactos sobre a região 
a partir da maior abertura da economia e do acirramento da competição 
internacional. Essa diferenciação no interior da região foi, até o presente, 
resultante do próprio desenvolvimento da economia nacional e do 
aprofundamento do processo de integração produtiva inter-regional." 
(GUIMARÃES NETO, 1997:48) 

Um dos aspectos que mais chama a atenção é a quase total coincidência entre 
os subespaços "deprimidos tradicionais" e os domínios ambientais do semi- 
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árido e da transição amazônica nordestina. Ou seja, o estudo de Galvão & 
Vasconcelos (1998) indica uma forte correlação entre o maior bolsão de 
pobreza rural do país e a fragilidade ecológica dessa imensa mancha ladeada 
pelas áreas limítrofes do Leste ( canavieiras, cacaueiras e subcosteiras) e do 
Oeste (cerrados) e que se estende do norte de Minas Gerais ao nordeste do 
Pará. 

No conjunto das microrregiões mais pobres e de dinâmica populacional normal 
ou negativa, encontram-se quase todo o estado do Maranhão, quase todo o 
Piauí, quase todo o Ceará, além de frações significativas dos demais estados 
do Nordeste. "São áreas-problema tradicionais, que não têm registro passado 
de períodos de dinâmica econômica dignos de nota" (Galvão & 
Vasconcelos, 1998: 1756). Essas zonas mais deprimidas do país, que 
combinam baixa renda com evolução populacional negativa, restringem-se 
quase que apenas ao Nordeste, a quatro microrregiões norte/noroeste de 
Minas Gerais (além de duas da Amazônia). 

- 

Sob o prisma de seu uso potencial para fins agropecuários, a imensa mancha 
de subespaços deprimidos inclui quatro áreas distintas: o Sertão Central (Semi 
Árido), o Agreste, o Meio-Norte e a Pré-Amazônia. Com apoio no trabalho de 
Marques ( 1998), essas quatro áreas podem ser sinteticamente caracterizadas 
da seguinte forma: 

Sertão Central: O Sertão Central atravessa o Nordeste de norte a sul e tem 
como características principais: a) solos rasos predominantes no Sertão Norte 
e profundos no Sertão Sul; b) relevo predominantemente ondulado no Norte e 
suave no Sul; e) vegetação de caatinga; área sujeita a irregularidades 
pluviométricas e secas periódicas; d) elevada radiação solar e alta temperatura; 
f) precipitação pluviométrica entre 100 e 800 mm/ano. 

A existência de formações serranas dentro do Sertão propicia o aparecimento 
de climas mais úmidos e temperaturas mais baixas que, associados a solos 
argilosos e profundos, formam microclimas com grande potencial agrícola. 
Como exemplo de áreas com essas características pode-se relacionar a serra 
da lbiapaba (Serra Grande), a serra de Baturité, a chapada do Araripe e a 
chapada Diamantina. Também podem ser encontradas no Semi-Árido algumas 
áreas sedimentares que apresentam solos profundos e com grande potencial 
de uso. 

Agreste: A área ocupada pelo Agreste situa-se numa estreita faixa, paralela à 
costa. Possui como características principais; a) solos profundos (latossolos e 
podzólicos), com relevo extremamente variável, associados a solos rasos 
litossolos; b) solos relativamente férteis; e) área de transição entre a faixa 
úmida e o Semi-Árido; d) vegetação variável com predominância de vegetação 
caducifólia (decídua); e) área sujeita a secas; f) precipitação pluviométrica, - 

- 
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também variável entre 300 e 1200 mm/ano, sendo predominante entre 700 e 
800 mm/ano. 

Vários estudos identificam o Agreste não como uma área contínua com 
característica próprias, mas um conjunto de áreas alternadas e esparsas onde 
há identidade fisiográfica e forma de uso de recursos. Área tipicamente de 
transição, o Agreste sofre a influência direta da conformação do relevo. Ao 
norte, o planalto da Borborema influi formando o Brejo Paraibano, o Agreste 
Alto e o Agreste Baixo. Mais embaixo aparecem áreas de tabuleiros com 
dissecações profundas, dando relevos ondulados e forte-ondulados. São 
depressões, ora mais largas, ora mais estreitas, que formam a área de 
drenagem dos rios Capibaribe, lpojuca e Una. A seguir vem o aplainamento do 
pediplano sergipano, alagoano e baiano. Em direção ao sul, o relevo volta a 
mudar com o planalto da Serra Geral com altitudes acima de 600 metros. E a 
proximidade da área agrestina dos grandes centros urbanos, somada à 
impossibilidade do uso intensivo da área canavieira para culturas alimentares, 
possibilitaram a policultura (alimentares, hortículas e frutícolas), matérias 
primas industriais e pecuária. 

Meio-Norte: O Meio Norte ocupa o Norte do Piauí e o Nordeste do Maranhão. 
As características principais dessas áreas são as seguintes: a) solos profundos 
com relevo suave ondulado predominante; b) vegetação de transição e variável 
(caatinga, cerrado e cocais de babaçu); c) área sujeita a secas periódicas; d) 
precipitação pluviométrica variável entre 600 e 1200 mm/ano; e) período seco 
acima de seis meses 

O Meio-Norte possui uma característica comum que é o subúmido seco, 
diferente do que ocorre na Pré-Amazônia, que é o subúmido-úmido. Enquanto 
para leste as características se aproximam mais do semi-árido, com problemas 
mais acentuados de seca, no sentido oeste há maior presença de cocais de 
babaçu, a vegetação fica mais densa e de maior porte e o período seco é 
menor. 

Os solos dessa área, apesar de pertencerm à classe de solos profundos, 
apresentam, geralmente, impedimentos à agricultura por sua baixa fertilidade 
natural e ocorrência de plintita no horizonte B. A plintita é uma mistura de argila 
rica em óxido de ferro e pobre em húmus que se apresenta muito compactada 
acarretando baixa permeabilidade e impedimento à penetração das raízes. 
Para o cultivo desses solos é necessário que se quebre a sua estrutura com 
subsolagem, se faça uma rede de drenagem e se recupere sua acidez e baixa 
fertilidade com calagem e adubação. Cuidados muito especiais devem ser 
adotados para evitar a erosão. 

Pré-Amazônia: A Pré-Amazônia, que se resume ao noroeste do Maranhão, 
tem as seguintes características principais: a) solos profundos com relevo 
plano e suave ondulado predominante; b) baixa fertilidade natural; c) vegetação 
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perenifólia, matas de babaçu e florestas serranas nas áreas de altitude; d) área 
não sujeita a secas periódicas; e) precipitação pluviométrica acima de 1200 
mm/ano. São características muito próximas das amazônicas, embora a área 
não apresente a mesma grandiosidade florestal nem o mesmo clima. 

Se o regime pluviométrico, os aspectos climáticos, e a pobreza constituem o 
eixo de análise da agricultura nordestina, sua "sustentebilidade'' diz respeito às 
estratégias de adaptação do homem a um meio hostil onde a geração de 
excedentes está continuamente ameaçada por esses mesmos fatores. De um 
modo geral, a região Nordeste, à exceção da Zona da Mata, oferece desafios à 
sustentabilidade que pouco aproveitam das experiências em outras regiões do 
país. Seus paralelos encontram-se mais em outras parcelas do globo onde a 
miséria e o meio hostil ao homem sobredeterminam a exploração agrícola. 

- 

2.3 NO COMPLEXO REGIONAL AMAZÔNICO 

A imensidão da floresta amazônica e sua importância como reserva biológica 
mundial fizeram dela um foco especial de atenção por parte dos ecologistas, 
dos organismos internacionais e das projeções sobre possíveis catástrofes 
ambientais oriundas de sua destruição. Do ponto de vista da agricultura, todos 
esses temores se resumem ao desmatamento. As frentes de expansão 
agrícola, ao se desdobrarem sobre o território amazônico, representariam um 
fator de risco para a floresta de conseqüências em geral mais estimadas do 
que mensuradas. À exceção da caça, coleta e extrativismo, a agricultura é um 
processo que se inicia após o desmatamento. Hoje estima-se que a agricultura 
"itinerante" é responsável por aproximadamente um terço, e a criação de 
pastos por metade, do desmatamento na Amazônia (Serrão et ai., 1996). A 
taxa de desmatamento anual tem aumentado na Amazônia, sendo a média 
entre 1994 e 1996 de 23.610 Km2, ou seja, 75% maior que a taxa de 
desmatamento do ano de 1989, a qual chamou atenção da comunidade 
internacional devido à extensão de área alterada. 

Dentro da região existe uma grande diversidade de ambientes, incluindo áreas 
de floresta de terra firme densa, aberta, campos limpos, áreas temporariamente 
alagadas (várzeas) e áreas permanentemente alagadas (igapós), rios e lagos, 
assim como áreas urbanizadas e cidades. O padrão de ocupação da 
Amazônia também é variado, sendo que vastas áreas ainda são cobertas por 
florestas e caracterizadas por baixa densidade populacional, enquanto outras 
apresentam maior infraestrutura e densidade demográfica. A fronteira 
agropecuária expandiu-se principalmente nas zonas ao sul e sudeste da 
região, principalmente os estados do Acre, norte do Mato Grosso, Pará e 
Rondônia, onde também se concentra a maioria da população da região. 

- 
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O desenvolvimento da Amazônia caracterizou-se nos últimos 30 anos por 
grandes projetos energéticos, de mineração e de agropecuária, concentrados 
ao longo dos eixos de transporte e infra-estrutura e apoiados por 
financiamentos subsidiados e incentivos fiscais. No período de 1960 a 1995, a 
economia da região cresceu 1.200%, o dobro do crescimento a nível nacional 
no mesmo período (Gomes e Vergolino, 1997). A alta taxa de imigração 
contribuiu para a maioria do crescimento demográfico desde os anos 60, e a 
população total quase triplicou até 1991. Hoje em dia, os fluxos migratórios 
são caracterizados mais pela migração interna e nota-se uma recente 
tendência à urbanização. De acordo com o último censo demográfico 
aproximadamente 60% dos 20 milhões de habitantes da região vivem em 
zonas urbanas, tanto em metrópoles como em pequenas cidades. 

A economia agropecuária é caracterizada pela rápida expansão territorial, uso 
extensivo do solo, alta dispersão populacional, infraestrutura insuficiente, e 
escasso acesso a crédito e assistência técnica. As zonas de várzea, que são 
mais férteis por serem temporariamente alagadas, são mais aptas a alguns 
tipos de agricultura. Em geral, nas zonas de terra firme as características dos 
solos são inadequadas às práticas agrícolas convencionais, o que leva a uma 
rápida diminuição da fertilidade depois de poucos anos de cultivo. A prática da 
queima dos campos, muito utilizada em toda Amazônia, pode amenizar o 
problema da acidez do solo, que é muito comum na região. No entanto, a falta 
de material orgânico e cátions associados torna-se fator limitante à 
produtividade do solo em poucos anos. O fósforo é o fator limitante na 
produtividade dos pastos (Fearnside, 1997c). 

De modo geral pode-se caracterizar a agropecuária na Amazônia como sendo 
de dois tipos. Aquela praticada em ecossistemas de terra firme, que incluem 
culturas anuais em regime itinerante, a pecuária e algumas culturas perenes; e 
aquela praticada por caboclos nas várzeas, áreas fertilizadas sazonalmente 
pelas cheias dos rios, com a cultura do arroz e a pecuária como principais 
atividades. Nesses dois tipos os produtores em geral exercem uma grande 
variedade de outras atividades, entre elas o extrativismo de produtos florestais 
madeireiros e não-madeireiros, a pesca e a mineração. Em termos da escala 
de produção, os grandes centros agropecuários são o sudeste do Pará, a 
região do Bico do Papagaio, norte do Mato Grosso e Rondônia. 

Em termos de produtos extrativistas os mais importantes na região são o fruto 
e o palmito de açaí3, a borracha, o cupuaçu, a castanha-do-Pará (ou castanha 
do-Brasil), o cupuaçu, e as fibras de malva e de piaçava . O Pará retém a 
maior produção de açaí de fontes extrativistas, tanto fruto como palmito, assim 
como do cupuaçu. A produção de castanha-do Pará está concentrada no Pará 
e Acre. Rondônia e Acre são os maiores produtores de borracha de seringais 

3 No censo de 1996 do IBGE se classificou a producão de açaí em duas categorias distintas: de cultivo perene e 
extração vegetal. Os dados da tabela 1 se referem à produção de cultivos perenes, enquanto que os dados da 
tabela 2 se referem ao extrativismo. 
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24 - nativos (MMA e SCA, 1998); a produção de fibra de piaçava está concentrada 
no Amazonas, principalmente em Barcelos, e a malva em lrituia no Pará. O 
babaçu é produzido principalmente no Maranhão. Infelizmente existem, ainda 
hoje, grandes empecilhos à maior produção de produtos de extração vegetal, 
apesar do seu grande potencial na Amazônia. O palmito de pupunha, por 
exemplo, fornece ótimo produto e a vantagem de que a palmeira não morre ao 
ser cortada para retirada do palmito. Quando derrubada, várias novas plantas 
nascem ao redor da planta-mãe, como acontece com a bananeira. No entanto, 
os mercados para esse palmito ainda são pequenos (Gazeta Mercantil, 
26/11 /98). Alguns projetos de silvicultura concentram a maioria da produção de 
perenes. Os mais importantes são os projetos empresariais de plantações de 
côco e dendê no Vale do Rio Moju, de dendê em Tefé e guaraná em Manés 
(MMA/SCA/PNMA, 1996). 

- 

- 
Desde 1996 uma tendência com grande potencial para mudar o panorama da 
agricultura na Amazônia é a atual expansão das áreas com plantio de soja, 
crescimento este que não está captado pelo censo agropecuário de 1996. 
Segundo dados da Gazeta Mercantil, o potencial de área para o plantio da soja 
é de 4 milhões de hectares em áreas de campo limpo dos estados do 
Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. Nessas zonas, onde predomina até 
hoje a agricultura de subsistência, já existem várías unidades preparando o 
solo para o plantio da soja. Vários governos dos estados amazônicos estão 
incentivando a produção de soja. O governo do Amazonas, por exemplo, 
desenvolve um programa de crédito e fomento principalmente no município de 
Humaitá. A Hermasa (associação do grupo Maggi e o governo do Amazonas) 
está envolvida em investimentos não só em atividades de produção, mas já 
possui um terminal hidroviário, um armazém e planeja construir uma fábrica de 
óleo de soja em ltacoatiara, Amazonas. O preço do transporte hidroviário é o 
grande atrativo da produção na região. O terminal de ltacoatiara que serve 
para o escoamento de cereais, já tem capacidade para receber navios de até 
100 mil toneladas, assim viabilizando a exportação via rio Amazonas que é 
40% mais barata que o transporte até o porto de Paranaguá, a alternativa 
utilizada até hoje para o escoamento da produção do Mato Grosso (Gazeta 
Mercantil, 26/11 /98). 

- 
No município de Vilhena, Rondônia, região de cerrado similar aos cerrados do 
norte do Mato Grosso, foram colhidos 4.500 has de soja em 1995. Esta região 
apresenta grande potencial para cultivo de soja, não só pelas características do 
solo e clima, mas também pelo financiamento de US$ 52 milhões do Programa 
de Cooperação Nipo-Brasileiro para o desenvolvimento dos cerrados. Também 
em Humaitá, no Amazonas, desde 1996 houve um grande crescimento na 
produção de arroz, incentivado em parte por ações governamentais em apoio 
à irrigação desta área para produção de soja e arroz. O grupo Maggi também já 
anunciou sua intenção de cultivar 500 mil hectares nos cerrados do estado de 
Roraima e está estudando a navegabilidade do Rio Branco até o porto de 
ltacoatiara. A Embrapa estima que pelo menos 1.2 milhões de hectares são 
aptos à produção de - grãos em Roraima, apesar de que 45% do território do 

- 
- 
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estado seja manejado por grupos indígenas (MMA/SUFRAMA/SEBRAE/GTA, 
1998). 

De fato, a atual tendência no estado de Rondônia o projeta como um caso 
singurar na Amazônia, especialmente significativo como área plantada com 
grãos, principalmente soja consorciada ao arroz e milho. As condições 
climáticas e de solo do leste do estado são similares ao norte do Mato Grosso, 
onde a produção de soja nos cerrados é a maior da região. Os municípios de 
Vilhena e Espigão d'Oeste em Rondônia apresentam grande potencial para 
cultivo de soja, não só pelas características do solo e clima, mas também 
porque já existem várias propriedades de médio e grande porte nessas áreas, 
o que viabiliza a mecanização. Além disso existem incentivos ao plantio da soja 
decorrentes do financiamento de US$ 52 milhões ao estado de Rondônia pelo 
Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro para o desenvolvimento dos 
cerrados. O preço do transporte hidroviário é o grande atrativo da produção de 
grãos na região, através da hidrovia do rio Madeira e o acesso ao terminal de 
ltacoatiara no Amazonas. O porto serve para o escoamento de cereais, e já 
tem capacidade para receber navios de até 100 mil toneladas, assim 
viabilizando a exportação via rio Amazonas que é 40% mais barata que o 
transporte até o porto de Paranaguá, a alternativa utilizada até hoje para o 
escoamento da produção do Mato Grosso (Gazeta Mercantil, 26/11/98). 
Em recente estudo realizado pela FGV e ISAE para a SUFRAMA sobre as 
potencialidades da agropecuária em Rondônia 
(MMA/SCA/GT A/SUFRAMA/SEBRAE, 1998) os produtos citados com grande 
potencial para atender aos mercados regionais, nacional e internacional são 
soja, café, cacau, palmito de pupunha e amido de mandioca. No município de 
Vilhena, Rondônia, já em 1995 foram colhidos 4.500 has e 10.800 toneladas de 
soja, produção que superou as expectativas. 
Rondônia é o quarto maior produtor de café do país e o primeiro do tipo 
robusta, com área plantada de aproximadamente 150 mil hectares. Estima-se 
que existam 18 mil pequenos e médios produtores no estado cuja base 
econômica é o café. No entanto, como indicado pelo estudo acima citado, 
existem problemas para a maior produção de café incluindo os relacionados à 
comercialização precária, falta de cooperativas de produtores, e falta de 
tecnologia de processamento e armazenagem. Recentes esforços do governo 
para reverter esses problemas incluem incentivos à organização de produtores, 
investimento em infraestrutura e novas tecnologias desenvolvidas pela 
EMBRAPA para cultivo de café na região. 
Rondônia foi também grande produtor de cacau até 1986 quando os preços 
internacionais caíram. Atualmente, com aumento dos preços, existe incentivo 
para a recuperação de antigos cacauais, e a CEPLAC (Comissão Executiva do 
Plano da Lavoura Cacaueira) e o governo estadual estão investindo na 
implantação de 10.000 hectares de novos cacauais. O palmito de pupunha e 
amido de mandioca têm grande potencial mas dependem ainda de criação de 
agroindústria na região e estabelecimento de novos mercados ( caso da 
pupunha). 



CD!'l.!NÓllCIO 
Mm"IW Bllll0 GOEI.Dl 

íVCREG 
'CZSP.;PROCA,'>iJ 
JITE0FJ 

26 - 
A pecuária de larga escala predomina na Amazônia, apesar de nos últimos 10 
anos ter se expandido entre produtores familiares também. Tipicamente a 
maioria dos empreendimentos são extensivos e ocupam pouca mão-de-obra. 
Apesar de ocupar vastas extensões territorias, a produção pecuária é muito 
baixa em termos da participação nacional, sendo o rebanho de bovinos 
equivalente a um pouco mais que 3% do total nacional. Esta está concentrada 
nas regiões do sul e sudeste do Pará, na ilha de Marajó e na região do baixo 
Amazonas, seja em áreas de terra firme ou várzeas, e tanto em pastos naturais 
como plantados. Só no estado do Pará a pecuária bovina ocupa 15 dos 16 
milhões de hectares das terras em uso agropecuário (BNDES e MPO, 1998). 

- 
- 

Atualmente existe uma tendência de substituição do gado bovino por búfalos 
em algumas áreas do Pará, principalmente a ilha do Marajá, no Amapá e na 
região de várzea do baixo Amazonas. O búfalo tende a se adaptar muito bem 
em áreas alagadiças, e tem quase o dobro da produtividade do gado, apesar 
do efeito degradador do meio-ambiente ser maior devido à compactação do 
solo (que é ainda maior do que a causada pelo gado bovino) e a interferência 
que provoca nos padrões hidrológicos da várzea (Arima e Uhl, 1996). 

.._,,. 

Outra atividade de grande importância na região é a exploração de madeira de 
floresta nativa. Apesar de não ser diretamente relacionada, a retirada de 
madeira está se tornando cada vez mais associada à agricultura e pecuária. A 
atividade madeireira está concentrada no Mato Grosso, Pará, principalmente 
em Paragominas, Amazonas e Rondônia (MMA/SCA/PNMA, 1996). 
Atualmente 75% da produção nacional de toras vem da Amazônia e as 
estimativas são de que esta produção deverá aumentar substancialmente nos 
próximos anos com a exaustão das florestas do sudeste asiático (Amaral et ai., 
1997). Hoje, a exploração florestal para extração de madeira está 'financiando" 
a abertura de áreas para pastagens. Na região de São Félix do Xingu, por 
exemplo, se estima que 3.000 Km de estradas foram construídos para a 
exploração do mogno e, ao longo destas, pastos vêm se formando (Veríssimo 
et ai., 1995). Além do impacto sobre a expansão da pecuária, a atividade 
madeireira aumenta a propensão de incêndios na floresta, causando enormes 
danos à flora e fauna. 
A questão fundiária é também crítica, pois afeta o padrão de uso dos recursos 
naturais, e é afetada pela pressão causada pelo uso extensivo de terras. Os 
intensos conflitos fundiários observados em várias zonas da Amazônia 
resultam das restrições para o uso da terra por unidades de agricultura familiar, 
consequência da ocupação de extensas áreas por latifúndios e da alta do preço 
da terra que este tipo de ocupação causa. A agricultura familiar distancia-se 
assim dos centros populacionais, onde os preços são mais altos, o que diminui 
sua capacidade de inserção no mercado além de promover maior 
desmatamento (Amigos da Terra e GTA, 1998). ). A questão da reforma agrária 
ao nível nacional é também relevante. Uma grande proporção das terras 
destinadas à reforma agrária no país nos últimos 35 anos esta na Amazônia 
Legal, como relatado pela Comissão Externa da Câmara dos Deputados 
encarregada de estudar a aquisição de madeiras por grupos asiáticos na 

- 
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Amazônia, apesar de a grande maioria das terras serem inadequadas para 
atividades agropecuárias convencionais ( Jornal do Brasília, 24 de janeiro de 
1998). 
A perda de biodiversidade, a contribuição para o efeito estufa devido a 
emissões de carbono, e a alteração do regime de chuvas são citados como os 
mais importantes efeitos negativos do desmatamento. Local e regionalmente o 
desmatamento pode causar a desestabilização climática influindo no regime de 
chuvas. As evidências disponíveis indicam que aproximadamente 50% da 
precipitação da região provém da evapotranspiração da vegetação da floresta. 
Assim, a conversão de grandes áreas para pastos afeta significativamente a 
capacidade de re-ciclagem de água. Isso não só afeta a região amazônica, 
mas também uma das principais zonas agrícolas no centro-sul do país 
(Fearnside, 1997c). ). O desmatamento anual da Amazônia contribui com 
aproximadamente 3% das emissões mundiais de carbono, equivalente à 
contribuição anual total da Inglaterra (José Goldemberg, O Estado de São 
Paulo, 12 de janeiro de 1998). Em termos de biodiversidade, estima-se que a 
região contenha pelo menos a metade de todas as espécies do mundo, 
representando um potencial enorme na área de biotecnologia; o que está 
reconhecido pela implantação do Centro de Biotecnologia da Amazônia, cuja 
construção já está em andamento. 

3. A DIVERSIDADE DOS PROBLEMAS 

3.1 Solos empobrecidos e erodidos 

A erosão dos solos está associada fundamentalmente à "passagem abrupta de 
áreas de florestas e pastagens naturais para sistemas agrícolas de 
monoculturas contínuas, associadas a uma mecanização intensiva e 
desordenada", explicam, Sorrenson e Montoya (1989:7) num dos mais 
completos estudos a respeito. Suscitada fundamentalmente pelo impacto das 
águas (e, em menor proporção dos ventos), a ocorrência mais comum é da 
erosão laminar que, diferentemente, da erosão em sulco ou das vossorocas, é 
pouco perceptível aos olhos dos agricultores, mas traz efeitos altamente 
destrutivos sobre os rendimentos das lavouras. 

Sorrenson e Montoya apontavam ao final dos anos 1980 uma situação 
catastrófica: com as práticas mais freqüentemente adotadas de preparo do solo 
até o início daquela década (utilização de trator para uma gradagem pesada de 
disco e duas ou mais gradagens niveladoras) perdia-se, numa declividade 
média de 9% a 22% e em condições médias de precipitação natural quase 30 
toneladas de solo por hectare. Nesta forma de preparo do solo, "a superfície do 
solo é praticamente pulverizada até uma profundidade de aproximadamente 12 
centímetros, abaixo da qual forma-se uma camada compactada devido ao peso 
dos tratores e discos" (Sorrenson e Montoya, 1989:32). 
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Pesquisa realizada pela EPAGRI em Santa Catarina mostra também que as 
perdas de solo num cambissolo eutrófico com declividade média de 24% e 
cultivado em sistema de preparo convencional (uma aração e duas gradagens) 
variou de 15 a 38 toneladas por hectares. A este respeito, a EPAGRI cita um 
estudo segundo o qual "a liberação de co2 de solos arados é superior ao 
emanado pelo consumo de combustíveis fósseis em todo o mundo. A atação, 
além de provocar a perda de carbono, causa o aquecimento da superfície da 
terra pela exposição à radiação solar, importante fator para o aumento do efeito 
estufa" (Governo do Estado de Santa Catarina, 1998:8). 

Muitos afirmam que para cada tonelada de grãos produzida no Brasil dez 
toneladas de terra são carregadas pelas águas das chuvas, da irrigação ou, em 
menor, escala, pelo vento (Sparovek e Valques Filho, 1994). O Instituto 
Agronômico de Campinas estima que cada hectare cultivado no país perde, em 
média, 25 toneladas de solo por ano. Isto significa uma perda anual de cerca 
de 1 bilhão de toneladas de terra ou aproximadamente 1 centímetro da camada 
superficial do solo. 

Embora menos freqüente que a erosão laminar, a erosão em sulcos e as 
vossorocas agridem até hoje a paisagem rural do Sul brasileiro. Na vasta área 
de latossolos e associações da bacia do Rio Guaíba, foi estimada, em 1991, a 
presença de 20 metros de extensão de vossorocas por hectare (EMATER/RS, 
1995:56). Em avaliação recente do Programa Paraná Rural, constata-se 
igualmente, na microbacia do rio lnhacanga em Altônia, no Noroeste do Estado 
" ... a ocorrência de erosão em sulcos ocasionais, com formação de voçorocas 
em áreas de Areias Quartzosas" (Governo do Paraná, 1997:6). O estudo 
mostra que as pastagens vêm ocupando o lugar de uma cafeicultura 
degradada comprometendo a lotação dos pastos e contribuindo ainda mais 
para o processo erosivo. 

Mas o uso de terras inaptas para certas atividades econômicas, não é, nem de 
longe, um problema isolado e contribui consideravelmente para agravar os 
problemas de erosão. 
São raros os casos em que os agricultores submetem o uso das terras à 
análise de seu potencial agronômico. Na maior parte das vezes, a localização 
das culturas e das áreas de pastagem respondem a um conjunto variado de 
fatores onde o potencial produtivo raramente resulta de uma análise 
sistemática. Este problema abre o caminho à existência daquilo que a 
engenharia agronômica chama de conflito de uso, severamente agravado pela 
distorção nos preços dos fatores produtivos trazida pelas políticas estatais de 
subsídio ao crédito rural e a certos insumos. 

No Oeste Catarinense, por exemplo, 43% da superfície dos estabelecimentos é 
inapta para lavouras anuais e outros 26% sofrem fortes restrições neste sentido 
(Testa et ai, 1996:107). Já no Rio Grande do Sul, na área referente à bacia do 
Guaíba, ainda no início dos anos 1990, era feito um diagnóstico segundo o qual 
o Alto Jacuí apresenta quase 100 mil hectares de solo utilizados com culturas 
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anuais e pouco aptos a esta finalidade e outros 63 mil hectares inteiramente 
inadequados às lavouras temporárias aí desenvolvidas (EMATER/RS, 
1995:14). No Baixo Jacuí, os conflitos agudos alcançavam quase 130 mil 
hectares (EMATER/RS, 1995:66). 

A erosão é seriamente agravada pela ausência de cobertura do solo entre as 
culturas de verão e de inverno. Na microbacia do Lajeado São José, em 
Chapecó, foi elaborado um calendário que mostrava a cobertura do solo 
durante o ano (Bassi 1998:22). Em 1988, a maior parte do solo da microbacia 
ficava descoberto entre outubro e meados de dezembro e entre meados de 
abril até meados de julho. À época, relata Bassi (1998:23), os métodos de 
preparo do solo predominantes na microbacia eram os tradicionais ("arações e 
gradagens com incorporação de resíduos vegetais, mantendo o solo 
descoberto no período de implantação das culturas anuais") o que levava a 
grandes perdas de solo. 

Finalmente, registre-se que o declínio da cultura do café também contribuiu, em 
algumas situações para aumentar a exposição do solo e, conseqüentemente, a 
erosão. É o caso da microbacia hidrográfica do rio lnhacanga em Altônia no 
Noroeste do Paraná, onde a superfície exposta aumenta de 11 % para 22% do 
total entre 1993 e 1996, como decorrência direta da eliminação de nada menos 
que 83,6% da área destinada às lavouras cafeeiras (Governo do Paraná, 
1997:21). 

Na região Sudeste, este processo pode ser debitado inicialmente ao "ciclo do 
café". O que os fazendeiros de então não sabiam é que a eliminação da 
cobertura florestal e o plantio em terrenos altos e declivosos daria inicio a um 
outro ciclo, que poderia ser batizado como "ciclo da erosão". Em poucas 
décadas os cafezais tornaram-se improdutivos e progressivamente cederam 
espaço a pastagens sem grande valor para a produção agrícola (Macedo, 
1997). 

O Instituto Agronômico analisou as perdas anuais de solos em algumas 
lavouras tradicionais no estado de São Paulo. Cada hectare de feijão perde 
38, 1 toneladas de solos por ano; de milho, 12 t/ha; de soja, 20, 1 t/ano e nas 
lavouras de mandioca a perda é de 41,5 toneladas de terra por ano. Ao todo, a 
erosão carrega 130 milhões de toneladas de solos paulistas. Isso eqüivale a 
300 fazendas de 200 hectares que todos os anos escorrem água abaixo. Para 
a Associação Brasileira de Geologia e Engenharia (ABGE), a quantidade de 
terra perdida no estado é ainda maior: 194 milhões de toneladas por ano 
(Bellinazze Jr., Bertoloni e Lombardi Neto, 1984; Bastos Filho, 1995). 

Nas propriedades convencionais os solos são manejados intensivamente, seja 
por arações profundas ou por sucessivas gradagens. Estas práticas são 
realizadas com máquinas pesadas e o resultado, na grande maioria dos casos, 
é a degradação da estrutura física e a compactação dos solos. Ao mesmo 
tempo, a opção pela fertilização química e a redução da fertilização orgânica 
também prejudicam a estrutura física dos solos. A água das chuvas, ao 
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encontrar uma superfície compactada, não consegue penetrar e escorre 
levando consigo a camada superficial do solo e uma série de nutrientes. A 
freqüente ausência de curvas-de-nível ou "camaleões" em terrenos declivosos 
e a manutenção dos solos "limpos" ou descobertos, complementam os fatores 
que favorecem os processos erosivos, principalmente nos trópicos, onde as 
chuvas são mais intensas (Primavesi, 1983; Ehlers, 1996). 

Nesses processos, grandes quantidades de nutrientes e de matéria orgânica 
são lixiviados. Os teores de matéria orgânica no material erodido chegam a ser 
de 1,3 a 5 vezes superiores aos teores que permanecem nos solos (Pimentel, 
et a/li, 1989). A diminuição da matéria orgânica reduz a porosidade dos solos e, 
conseqüentemente, a absorção de água e de nutrientes. A capacidade de 
armazenamento e a circulação de água e nutrientes, também são reduzidas. 
Além disso, os sistemas radiculares das plantas encontram dificuldades para 
se desenvolver e as raízes ficam restritas às camadas superficiais do solo. 
Nessas situações, o aproveitamento dos nutrientes incorporados pela 
adubação química é muito baixo, comprometendo a eficiência dessa prática 
(Ehlers, 1996). 

- 

Os solos compactados também impedem a circulação do ar. Este fator somado 
à diminuição da porosidade, da circulação de água, dos teores de matéria 
orgânica e de outros nutrientes, em função da erosão e da manutenção dos 
solos descobertos, revolvidos e expostos ao sol forte, praticamente inviabilizam 
a existência da microbiota (Primavesi, 1983). Como se sabe, bactérias, fungos, 
insetos e minhocas desempenham, dentre outras funções, um papel 
fundamental na reciclagem de nutrientes para as plantas. 

·~ 
O material erodido é carregado para corpos d'água superficiais e subterrâneos, 
provocando o assoreamento de rios, de várzeas e de represas. Nas represas o 
assoreamento diminui a "vida útil" das usinas hidrelétricas, afetando a produção 
de energia e o bolso dos consumidores que terão de arcar com os custos de 
construção de novas hidrelétricas. A bacia de captação da represa de Cajurú, 
nas proximidades de Divinópiolis, Minas Gerais ocupa cerca de 236 mil 
hectares. Levando-se em conta que os solos da região perdem, em média, 
9,45 toneladas/ha/ano, em 60 anos a represa deverá estar totalmente coberta 
de terra. Esta era a previsão dos engenheiros. Todavia as perdas por erosão 
estão superando as estimativas iniciais o que deverá antecipar o fechamento 
da hidrelétrica (Costa e Matos, 1997). 

'..,.I 

Quando nosso foco de observação é a região dos Cerrados, é preciso registrar 
o risco de erosão que, alí, é maior em alguns tipos de solo do que em 
outros.Seus solos tem a sua composição definida segundo as classes 
expressas na Tabela: 

·...,,; 

1 Classes I Km2 j % 
Classes de Solos da Região de Cerrados 
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Latossolos 935.870 46,0 
Arenoquartzos 309.715 15,2 
Podzólicos 307.677 15,1 
Litólicos 148.134 7,3 
Camoíssolos 61.943 3,0 
Terras Roxas 34.231 1,7 
Lateritas 122.664 6,0 
idromórficas 
Glei 40.752 2,0 
Concrecionários 57.460 2,8 
leteríticos 
Outros 19.154 0,9 
Fonte: Adamolí et allí (1976). 

Desses, sabe-se que os soloss podzólicos compreendem 20 milhões de 
hectares, totalizando 10% da região, representados pelo podzólico vermelho 
amarelo distrófico e pelo vermelho-amarelo eutrófico. Ocorrem com maior 
freqüência em regiões de relevo ondulado a fortemente ondulado. São solos 
bem desenvolvidos, profundos a moderadamente profundos, ácidos, de baixa 
fertilidade natural, com textura relativamente argilosa e boa drenagem interna. 
Os podzólicos eutróficos (5% da superfície dos cerrados) ocorrem nas mesmas 
regiões em que os distróficos e diferem destes pelo fato de serem mais férteis, 
menos ácidos e conterem maio proporção de argila. Devido aos problemas 
topográficos e às fortes ondulações, são extremamente suscetíveis à erosão e 
de difícil a mecanização, sendo, segundo Cunha (1994), evitadas para 
agricultura patronal, ficando primordialmente ocupada pela agricultura familiar. 

Assim, a recomendação técnica para a expansão agrícola nos cerrados 
recomenda especialmente os solos latossolos distróficos, compreendendo as 
unidades vermelho-escuro, vermelho, amarelo e roxo, predominam na região, 
ocupando cerca de 90 milhões de hectares, totalizando 46% da superfície total. 
São solos ácidos, de baixa fertilidade natural e de baixa capacidade de 
retenção de umidade (Cunha, 1994). São porém profundos, com boas 
condições físicas e assentam-se em relevo plano ou suave ondulado. A 
mecanização agrícola é viável em toda sua área de abrangência, praticamente 
sem restrições. 

Já os solos arenoquartzosos, que abrangem mais de 30 milhões de hectares, 
totalizam cerca de 15% da superfície total dos cerrados, presentes em áreas de 
relevo plano e suave ondulado. São solos pouco desenvolvidos, profundos, 
intemperizados, ácidos, de baixíssima fertilidade, excessivamente drenados e 
com baixa capacidade de retenção de umidade. 

Segundo Cunha (1994), o desenvolvimento da agricultura neste tipo de solo 
requer técnicas especiais de manejo que assegurem a manutenção da 
estabilidade do sistema. Devido a essas restrições, essa classe de solos é 
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preferencialmente indicada para pastagens e reflorestamento. A recuperação 
deste solo é lenta e onerosa. O custo social da expansão da agricultura nessas 
área seguramente haverá de superar os benefícios Os solos cambissolos e 
solos litóficos representam conjuntamente 20 milhões de hectares, totalizando 
cerca de 10% do total dos cerrados, ocorrendo em áreas de relevo ondulado e 
fortemente ondulado ou montanhoso. São solos jovens com perfil pouco 
desenvolvidos, em sua maioria distróficos, com elevada acidez e baixa 
fertilidade natural. São rasos, poucos estruturados e de estrutura indefinida. As 
condições topográficas limitam drasticamente sua utilização para lavouras, não 
sendo considerada uma área para expansão da agricultura (Cunha, 1994). 

Por fim, as lateritas hidromórficas e gleis totalizam conjuntamente 16 milhões 
de hectares, numa supertície de 8% dos cerrados, ocorrendo em regiões 
baixas, sujeitas à saturação hídrica temporária devido a inundações estacionais 
de cheias de rios. As lateritas são bastante intemperizadas, com profundidade 
moderada, elevada acidez, baixa fertilidade natural e textura variável. São mal 
ou imperfeitamente drenadas. 
Este quadro dos solos dos cerrados, indicando onde existe riscos graves de 
erosão e suas vocações para tipos de agricultura tem, aqui, o sentido de 
advertir para a necessidade de levar em conta estas condições básicas nas 
áreas de expansão da agricultura de grande porte, especialmente 
considerando o que ocorreu, ao longo da história, no Sul e Sudeste. 

Quando o foco é o Nordeste é necessário discutir os limites técnicos da erosão, 
ali onde ela já se transformou num processo claro de desertificação, como 
parece ser o caso do "sertão profundo". 

- 

·~ 

'-' 
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3.2 Agrotóxicos 

Não é de se espantar que em torno dos agrotóxicos se desenvolvam as mais 
acesas polêmicas, quando se trata da relação entre agricultura e meio 
ambiente. 

r: 
r 
r- 

Em primeiro lugar, a magnitude dos interesses em jogo é gigantesca. Os 
gastos mundiais neste segmento passam de US$ 20 bilhões a nada menos que 
US$ 34, 1 bilhões, entre 1983 e 1998. Neste período, foi na América Latina que 
mais cresceram as vendas4. Só no Brasil, segundo informação do Sindicato 
Nacional da Indústria de Defensivos Agrícolas (SINDAG), o setor faturou, em 
1997, quase US$ 2,2 bilhões, US$ 200 milhões a mais que no ano anterior. É 
bom lembrar que em 1990 as vendas de agrotóxicos no Brasil estavam em 
torno de US$ 1 bilhão ('5): mais que dobraram durante os anos 1990. A hipótese 
de utilização em larga escala de produtos transgênicos entre nós oferece 
promissora - e, evidentemente, preocupante - perspectiva de ampliação deste 
mercado. 

Em segundo lugar, trata-se da avaliação dos riscos que a utilização dos 
agrotóxicos envolve. Maiores gastos não significam necessariamente aumento 

4 

Tabela 4 
Consumo mundial de pesticidas - 1983-1998 

US$ milhões Taxa anual de crescimento 

Regiao 1963 1993 1996 63193 93198 

Amér. Norte 3.991 7.377 8.980 6.3 4.0 

Amér. Latina 1.268 2.307 3.000 6.3 6.4 

Europa Oeste 5.847 7.173 9.000 2.1 4.6 

Europa Leste 2.896 2.571 3.190 -1.2 4.4 

Áfr./Or Médio 942 1.258 1.610 2.9 5.1 

Ásia Ocean/ 5.571 6.814 8.370 3.0 4.4 

Total 20.507 27.500 34.150 3.0 4.4 

Fonte: Yudelman, 1996:10 

5 "Indústrias de defensivos desenvolvem produtos com baixo grau de toxicidade" - Matéria de 
Álvaro Penachioni, Gazeta Mercantil, 4/06/1991. - ' 
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dos efeitos ambientalmente indesejáveis dos agrotóxicos. Como bem mostram 
Yudelman et ai. (1998:9), "nos últimos cincoenta anos a indústria de pesticidas 
procura desenvolver pesticidas menos tóxicos e mais seletivos em seus alvos, 
requerendo menores doses por hectares e com menor persistência no 
ambiente". Os produtos correspondentes àquilo que os especialistas chamam 
de terceira geração de agrotóxicos (6) reduziram muito a dosagem de aplicação 
por hectare. Nos países desenvolvidos (onde o uso desta terceira geração de 
pesticidas é generalizado) a quantidade de aplicação de herbicidas por hectare 
cai de 3.000 gramas em 1966 para apenas 100 gramas em 1987, mas a 
toxidade destes pesticidas cresceu ao menos dez vezes desde o final da 
Segunda Guerra Mundial. 

- 
Os ambientalistas, bem como os governos de diversos países do Hemisfério 
Norte, procuram valorizar sistemas de utilização do solo que reduzam 
significativamente a própria necessidade de se aplicarem pesticidas. Suécia, 
Dinamarca e Holanda desenvolveram durante os últimos anos políticas que 
visam diminuir em 50% o consumo de pesticidas durante a primeira década do 
ano 2.000. A província de Ontario no Canadá também quer um consumo de 
agrotóxicos 50% menor em 2017 com relação ao nível de 2002, mesmo já 
tendo alcançado uma redução de 35% nos patamares usados entre 1988 e 
1998 (Yudelman et ai. 1998:21). 

- 

"Pesticida treadmill" ou esteira rolante dos pesticidas: é assim que Yudelman et 
ai. (1998:15) batizam a necessidade crescente de utilização destes produtos na 
agricultura contemporânea. A idéia evoca o ato de esforçar-se numa certa 
direção sem, entretanto, sair do lugar, como numa academia de ginástica: em 
1938, havia sete insetos conhecidos por sua resistência a pesticidas. Em 1984 
este montante eleva-se para 477. Não se conheciam ervas daninhas 
resistentes a agrotóxicos antes dos anos 1970 e elas já são 48 no final dos 
anos 1980. Ao fornecerem estas informações, Yudelman et ai. (1998:15) 
alertam que a resistência das pragas aos agrotóxicos cresce mais rapidamente 
no clima tropical que no temperado. Este efeito manifesta-se tanto mais 
rapidamente quanto mais intensa é a especialização cultural e o conseqüente 
uso de agrotóxicos como forma de combater as pragas nas lavouras e nos 
pastos. 

A primeira informação que se deve ter em mente então sobre o uso de 
agrotóxicos no Sul do Brasil é que mais da metade da área de lavouras de 
verão no Paraná e no Rio Grande do Sul é ocupada por uma só cultura, a soja. 
Embora a soja tenha se espalhado por outros Estados brasileiros (nas regiões 
de Cerrado do Centro Oeste, da Bahia e do Maranhão), dos 13,2 milhões de 

- - 
6 A primeira corresponde ao período anterior à IIª Guerra Mundial, com o uso de produtos vindos de 
fontes naturais, como a nicotina ou de produtos inorgânicos como a sulfa, o arsênico ou o cobre. 
Desde então, ampliou-se o uso de pesticidas organossintéticos (moléculas orgânicas sintéticas), 
como o DDT, o BHC e o Parathion. Os últimos anos assistiram ao desenvolvimento de uma terceira 
geração de pesticidas, bem mais segura que a dominante até os anos 1960. 
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hectares plantados com soja no Brasil na safra 1997/98, 6 milhões de hectares 
vieram da região Sul. 

É na soja que se concentra a maior parte dos gastos dos agricultores 
brasileiros com agrotóxicos como se vê na tabela seguinte: nada menos que 
35% do total. O segundo produto de maior consumo de agrotóxicos, a cana-de 
açúcar não é tipicamente sulista: mas a concentração de seus 330 mil ha 
cultivados nas usinas do Norte do Paraná (apenas 6,7% do total nacional) 
estão na raiz de vários problemas de contaminação de águas constatados até 
hoje. O milho, terceiro produto na lista dos que mais consomem agrotóxicos, 
tem cerca de um terço de sua área total no Sul do País. 

Outro produto que aparece com destaque na lista de uso de agrotóxicos, o 
arroz irrigado, vem basicamente do Rio Grande do Sul. Dos 160 mil hectares 
cultivados com batata-inglesa no Brasil, produto também com alto uso de 
agrotóxicos, a região Sul entrou com quase a metade.A tabela mostra ainda um 
grande aumento nos gastos com agrotóxicos entre 1995 e 1997, sem que haja, 
neste período, à exceção da soja, elevação nem da área nem da produção 
agrícola. 

Vendas de agrotóxicos em valor (US$ 1.000), por Destinação e por classe - Brasil - 
1995-1997 -Evolução da área colhida com grãos, hortaliças e outras culturas 

Destinação 1995 1996 1997 
Algodão 53.824 49.769 90.384 
Amendoim 2.653 2.969 5.961 
Arroz sequeiro 2.592 2.682 4.972 
Arroz irrigado 56.328 63.361 80.506 
Batata-inglesa 62.403 61.006 76.094 
Café 89.810 106.938 156.161 
Cana-de-açúcar 181.405 209.113 241.417 
Citros 136.082 145.823 137.324 
Feijão 59.741 57.024 65.104 
Fumo 22.993 30.589 37.413 
Milho 122.269 143.549 166.171 
Soja 456.015 573.736 762.602 
Tomate 39.626 47.769 51.545 
Trigo 27.383 52.461 63.611 
Hortaliças 41.906 54.470 58.102 
Fruticultura 37.107 41.920 49.318 
Trat. Sementes 43.744 55.843 59.279 
Outras (1) 99.767 102.703 110.827 
Total 1.535.648 1.792.671 2.180.791 
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(1) Alho, cacau, cebola, áreas não cultivadas, combate às formigas, grãos 
annazenados, reflorestamento e outras 
Fonte: Sindicato Nacional da Indústria de Defensivos Agrícolas (SINDAG) - 
http://www.iea.sp.gov.br/defen98.htm 
Fonte da área agrícola e da produção de grãos: SEAB/DERAUFIBGE 

:...,,,i 

- 
Da mesma forma que na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, é em 
herbicidas que os agricultores brasileiros mais gastam, quando se trata de 
agrotóxicos (7): daí vieram 55,7% das vendas em 1997, com um faturamento 
de US$ 1,2 bilhão, US$ 200 milhões a mais que no ano anterior. Segundo o 
SINDAG (8), nada menos que 39,7% das vendas de herbicidas no Brasil vieram 
dos Estados de São Paulo e do Paraná Metade do consumo de herbicidas no 
Brasil é com soja, 17, 1 % com cana-de-açúcar e 11,4% com milho. Os 
inseticidas entraram, em 1997, com pouco mais de um quinto das vendas 
brasileiras de agrotóxicos. Neste segmento também, a soja está em primeiro 
lugar, com 21 % do total, seguida pelo café, pelo algodão e pelo tratamento de 
sementes. Para os fungicidas (16,3% do total das vendas de agrotóxicos em 
1997) os produtos de maior consumo são o café (21,4%), a batata-inglesa 
{13,5%), o trigo (10,2%) e a fruticultura (10,2%). 

- 
- 
- 

Para a maior parte dos principais produtos consumidores de agrotóxicos é, 
portanto, muito grande o peso da região Sul. O que chama a atenção nestas 
informações é que, embora os especialistas sejam unânimes na constatação 
da descoberta de alternativas ao uso de pesticidas quanto às técnicas de 
cultivo dos mais importantes produtos agrícolas, o fato é que o consumo não 
cessa de aumentar. Na área de grãos, esta elevação explica-se em parte pela 
própria generalização do plantio direto, importante método de combate à 
erosão, mas cuja forma dominante torna hoje os agricultores cada vez mais 
dependentes da aplicação de herbicidas. É notável contudo que, mesmo diante 
da disponibilidade de técnicas alternativas ao uso de pesticida, já adotadas na 
área de fruticultura e fumo, o faturamento de agrotóxicos nestes produtos 
mesmo assim tenha se ampliado, passando de US$ 23 a US$ 37 milhões no 
fumo e de US$ 37, 1 a US$ 49,3 milhões na fruticultura. 

Dos princípios ativos componentes dos agrotóxicos utilizados no Paraná, os 
órgãos técnicos (públicos e privados} só tem capacidade de monitoramento de 
38% (9). Os produtos proibidos são monitorados, mas após 1984 não houve a 
consolidação dos dados estaduais a seu respeito. Embora a legislação 
paranaense de 1989 não admita o registro de substâncias proibidas no país de 
7 Dos US$ 6,7 que a Europa gastou em 1992 com agrotóxicos, US$ 2,9 voltaram-se aos herbicidas, 
US$ 2,0 bilhões aos fungicidas, US$ 1,2 bilhão aos inseticidas e US$ 597 milhões a outros itens. Na 
América do Norte, de um total de US$ 7 ,3 bilhões, US$ 4,8 foi em herbicidas, US$ 1,6 em 
inseticidas, US$ 554 milhões em fungicidas e 597 em outros itens. 
8 Http://vvww.iea.sp.gov. br/defens981htm 
9 No trabalho minucioso de Bassi (1998:35) sobre os resultados do programa de microbacias na 
região de Chapecó em Santa Catarina pode-se ler: " ... os resíduos de agrotóxicos não foram 
monitorados por falta de condições laboratoriais". 

- 
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origem, os novos componentes dos agrotóxicos permanecem ignorados pelos 
parâmetros atualmente disponíveis e só entre 1996 e abril de 1998, nada 
menos que 146 novos produtos foram registrados no Paraná. 

Os resultados de pesquisa de 1984 são estarrecedores e contribuíram 
decisivamente para que os produtos organoclorados (de segunda geração) 
fossem proibidos no País, por uma portaria de 1985: com base no 
monitoramento feito entre 1976 e 1984 a partir de 1.816 amostras em 12 das 
16 bacias hidrográficas do Paraná contatou-se que "91,4% das análises 
realizadas em amostras de água 'in natura' de mananciais de abastecimento 
possuíam resíduos de pelo menos um agrotóxicos." (Fowler et ai., 1989:11 ). É 
importante salientar que os produtos monitorados eram, em grande parte, os 
de "segunda geração" (1º). Das 267 amostras coletadas, o BHC esteve 
presente em todos os municípios, seguido pelo Lindane (103), o DDT (41) o 
Aldrin (15), o TOE (15), o ODE (12), o Heptaclor (05), o Chlordane (02) o Endrin 
(02) e o Dieldrin (01 ). Mesmo nas amostras de água tratadas os problemas era 
extremamente grave (Nieweglowski et et., 1992:33), já que todos estes 
produtos são organoclorados. 

r 
r: 

- 

A situação descrita no diagnóstico que deu origem ao programa de microbacias 
na área do Guaíba (RS) em 1990 mostrava também uma situação 
preocupante. As sub-bacias do Alto Jacuí e do Baixo Jacuí consumiam em 
conjunto nada menos que 5 kg de agrotóxicos por hectare e por ano nas 
culturas de soja, fumo, videira, tomate, macieira, arroz, batata, trigo, milho e 
feijão. Na sub-bacia do Baixo Jacuí este consumo era, no início da década, de 
7,06 quilos por hectare (EMATER/RS, 1995:19). Para que se tenha uma idéia 
do que isso representa, somente em uma bacia hidrográfica do Paraná estes 
montantes foram ultrapassado na pesquisa de 1984. A contaminação 
generalizada das águas foi alcançada com níveis de agrotóxicos por hectare 
quase sempre abaixo dos 3 quilos por ano (Fowler, et ei., 1989:89). 

Em Santa Catarina, levantamento efetuado no período 1986-1990 entre 7.597 
produtores rurais mostrou que 47% já haviam tido algum tipo de intoxicação. 
"Análises de sangue feitas em 6.635 deles mostraram que 18% apresentavam 
um nível de atividade de colinesterase em 75% (limite crítico) e 5,7% abaixo 
desse nível, já necessitando de cuidados médicos" (Governo do Estado de 
Santa Catarina, 1998:9). 

r 

r: 
r» 

r 
r: 
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A mais recente informação consolidada sobre a existência de resíduos de 
agrotóxicos na água e no solo vem do Estado do Paraná, na avaliação do 
programa de microbacias feita em 1997. Os resultados das análises da água 
não mostram a presença dos princípios ativos presentes na própria água no 
estudo da SUREHMA de 1984: resta a saber se isso corresponde a um avanço 

10 Foram estudados 17 agrotóxicos que contêm 11 produtos organoclorados (BHC, Lindane, DDE, 
Aldrin, DDT, IDE, Heptaclor, Clordane, Camphechlor, Dieldrin e Endrin); 4 organofosforados 
(Malathion, Parathion, Metil-Parathion e Ethion) um derivado do éster do ácido sulfuroso de um 
dial-cíclico (Endosulfan) e um do grupo das dinitgroanilinas (Tritluralin). 
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com relação ao que ocorria quinze anos atrás, ou se é o reflexo da falta de 
sensibilidade dos instrumentos de medida aos novos componentes dos 
pesticidas hoje mais usados. 

Resumindo os fatores que têm levado ao aumento no consumo de agrotóxicos 
no mundo todo, Yudelman et ai. (1998:12) começam mencionando o "viés 
químico" que presidiu a promoção da mudança técnica junto aos agricultores. 
"Durante anos, muitos governos e agências internacionais comprometeram-se 
com soluções agroquímicas para elevar os rendimentos. Promoveram um 
pacote estandartizado que incluía fertilizantes e pesticidas ... ". Esta orientação 
torna bastante frágil o argumento muito freqüente de que as contaminações 
com pesticidas decorrem fundamentalmente de mau uso por parte dos 
agricultores. Na verdade, as peças publicitárias enfatizam o caráter inócuo dos 
pesticidas, seu caráter indispensável para a obtenção de bons rendimentos e 
quase nunca convidam à prudência em sua utilização. Embora, em princípio, 
os agrotóxicos devam ser utilizados mediante uma receita (seguindo os 
padrões médicos) fornecidas por um engenheiro agrônomo, em qualquer canal 
de televisão que transmita para áreas rurais, se podem assistir propagandas 
voltadas aos agricultores ( e não aos agrônomos) enaltecendo as virtudes dos 
agrotóxicos. Não é de se estranhar que, diante da situação atual, prevaleça 
uma utilização de agrotóxicos bem acima do postulado pelas próprias 
recomendações técnicas existentes. Na área de horticultura da Grande 
Florianópolis, Julia Guivant (1994:13) mostra que "é generalizado entre os 
agricultores a pulverização regular, 3 vezes por semana, no mínimo, com 
insumos que só deveriam ser aplicados uma vez presente o problema. 

Também no Sudeste, a partir dos anos 70 os agrotóxicos passaram a ser 
aplicados em doses exageradas, sem obedecer as normas e critérios de 
segurança exigidos nos países do primeiro mundo. Desde então, tomaram-se 
muito mais freqüentes os casos de contaminação de recursos hídricos, dos 
solos e de cadeias alimentares, incluindo os animais, os alimentos e o próprio 
homem (Shiki, 1984; Rüegg et a/li, 1986). O crescimento do consumo de 
agrotóxicos provocou também um aumento significativo do número de pragas. 
Entre 1958 e 1976 as principais culturas brasileiras passaram a conviver com 
400 novas espécies de pragas 11• As principais explicações para essa 
multiplicação, apesar da intensificação do uso de praguicidas, são a nocividade 
dos agrotóxicos aos inimigos naturais das pragas, o que provoca desequilíbrios 
nos agroecossistemas, e a resistência que as pragas desenvolvem em relação 
a esses produtos (Paschoal, 1979). 

-· 

Os alimentos também estão sujeitos a contaminações provocadas pelas 
práticas agrícolas convencionais. Ao pesquisar 22 frutas comercializadas na 

11 Fenômeno similar ao ocorrido nos E.U.A. onde, em 1946, havia apenas 10 espécies de insetos e carrapatos 
resistentes aos produtos organo-minerais. Em 1969, a resistência foi confirmada em 224 espécies de insetos e 
ácaros (Paschoal, 1979). Hoje, cerca de 440 insetos e 70 fungos são resistentes aos agrotóxicos (NRC, 1989). 
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Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo 
(CEAGESP), o Instituto Biológico, vinculado à Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento, concluiu que o morango é uma das frutas que mais 
apresentam resíduos de agrotóxicos. No período de 1990 a 1995, 5,3% das 
amostras analisadas continham resíduos de praguicidas acima dos níveis 
permitidos. E 22,4% das amostras continham resíduos de produtos cuja 
comercialização e uso agrícola já foram proibidos no país em função de sua 
toxicidade. Os casos mais graves ocorrem nas culturas de banana, cebola, 
cenoura, melancia, morango, pêssego, tomate e uva. No município de Apiaí, 
tradicional produtor de tomates, o número de intoxicações durante as 
aplicações é um dos mais altos. Crianças e adultos pulverizam produtos tóxicos 
nas proximidades das residências e leitos de rios e não sabem o que fazer com 
as embalagens. 47% dos agricultores desconhecia informações sobre período 
de carência, mesmo fazendo parte Programa Nacional de Fortalecimento a 
Agricultura Familiar - PRONAF. Em 1993 a Fundação Oswaldo Cruz, Rio de 
Janeiro, constatou no país a ocorrência de seis mil casos de intoxicações por 
agrotóxicos. Considerando-se a projeção da Organização Mundial de Saúde de 
que para cada caso notificado ocorrem outros 50 sem notificação, esta 
Fundação estima que em 1993 ocorreram aproximadamente 300 mil 
intoxicações no Brasil (Cordeiro et alli, 1996}. 

r 
r- 

- 

3.3 Contaminaçio das águas e conflitos de uso 

Dejetos suínos 

r 
r- 

Talvez o caso mais gritante de contaminação das águas em nosso país seja o 
verificado no Sul, por conta da suinocultura. Os problemas ambientais 
provocados pelo despejo nos rios de dejetos suínos não são uma decorrência 
direta do aumento do rebanho e sim de sua concentração e dos métodos de 
criação atuais: "No Oeste de Santa Catarina, desde a colonização da região no 
início deste século, os imigrantes tenderam a construir as pocilgas nas partes 
mais baixas das propriedades, perto dos rios, enquanto o milho era plantado 
nas áreas altas. Os dejetos que não se utilizavam na lavoura escorriam 
diretamente para os rios. A concentração de animais era pequena e, 
considerando que a produção familiar era diversificada, os dejetos não 
contaminavam significativamente os solos ... O problema da poluição passou a 
ter um caráter mais grave devido à adoção de sistemas de confinamento nos 
anos 70, sem que mudasse a localização das instalações perto dos cursos 
d'água" (Guivant, 1997: 105). 

r- 

r- 

- 
Em 1980 havia no Oeste de Santa Catarina - região que concentra 80% do 
rebanho do Estado e que responde hoje por 85% das exportações do setor - 67 
mil produtores cuja renda vinha fundamentalmente da suinocultura. Este total 
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cai em 1985 para 45 mil e hoje não é superior a 30 mil criadores (Testa et ai., 
1996:65). 

Em Santa Catarina como um todo havia 54 mil produtores produzindo em 
regime de integração contratual com as indústrias em 1985, detendo 2, 3 
milhões milhões de cabeças. Eles são hoje menos da metade (24 mil 
produtores) e sua produção quase triplicou (6,5 milhões de cabeças). Daí 
decorre um duplo efeito: por um lado surgem os problemas com o esterco 
suíno; por outro, são criados programas governamentais e projetos da própria 
indústria para reduzir estas emissões. - 
Em 1993, os animais existentes na região Oeste de Santa Catarina produziam 
8,8 milhões de metros cúbicos de esterco líquido (Testa et ai. 1996:139). Isso 
corresponde ao potencial de poluição por dejetos de uma população de 30 
milhões de pessoas, numa região que tem pouco mais de um milhão de 
habitantes! 

É imenso o potencial de utilização do esterco. Para as lavouras, cada tonelada 
de esterco suíno corresponde a dez quilos de elementos de NPK. As 30 mil 
toneladas diárias podem fornecer anualmente 65, 7 mil toneladas de nitrogênio 
ou 146 mil toneladas de uréia. Daí resultariam também 21,9 toneladas de 
cloreto de potássio e 27,4 toneladas de fósforo. No conjunto são 136, 9 mil 
toneladas de de superfosfato simples, que significam 2,8 milhões de sacos de 
50 quilos de fertilizantes. A utilização de todo este adubo resultaria - abstração 
feita de outros fatores, é claro - uma elevação em 500 mil toneladas anuais a 
produção de milho, ou US$ 40 milhões (Guivant, 1997:108). Mas uma parte 
muito grande deste esterco ainda é vertida nos rios. Segundo um estudo citado 
por Guivant (1998:102) mais de 80% dos recursos hídricos do Oeste de Santa 
Catarina apresentam elevados índices de contaminação. Na região de 
Concórdia, trabalho feito no início dos anos 1990 com 129 amostras de água 
mostra que 36,8% apresentavam concentração de nitratos superiores a 1 O mg/1 
que é o limite máximo estabelecido pela legislação. 

Entre 1985 e 1998 técnicos de Santa Catarina realizaram 18 mil exames 
bacteriológicos da água de consumo de famílias rurais, abrangendo todo o 
Estado. Os resultados são impressionantes: "de cada 1 O amostras 
examinadas, 8 em média apresentaram contaminação bacteriológica. A 
contaminação se dava principalmente por coliformes fecais" (Governo de Santa 
Catarina, 1998:9). O mesmo documento adverte que "o impacto dos nitratos na 
saúde humana é grande, principalmente para as crianças que ainda não 
possuem o sistema enzimático do trato intestinal totalmente desenvolvido. 
Além disso, a ação bacteriana sobre os nitratos possibilita a formação in situ de 
nitrosaminas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estas substâncias 
são potencialmente cancerígenas e, portanto, de grande risco para a saúde da 
população". 

Na microbacia hidrográfica piloto de Ribeirão do Meio (Carlópolis/PR) foram 
registrados níveis de demanda bioquímica de oxigênio (DBO) de 37 mg/1, 

- 
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apesar de ser uma região acidentada, o que contribui para acelerar a 
depuração biológica. O Índice de Qualidade da Água nos períodos de 
precipitação passa a ter qualidade ruim "devido à lavagem do material de 
origem orgânica presente no solo" (IAPAR:1997:89) e ao lançamento de 
efluentes líquidos 'in natura" provenientes das pocilgas existentes no local. A 
situação do Alto e do Baixo Jacuí no Rio Grande do Sul também é grave, uma 
vez que apenas 10% dos agricultores que trabalham com criações nas 
microbacias selecionadas dispunham de esterqueiras no início dos anos 1990 
(EMATER/RS, 1995:65). 

Vinhoto 

Nas regiões canavieiras um problema gravíssimo é o da contaminação pelo 
vinhoto. Cada litro de álcool produzido dá origem a dez ou mais litros de 
vinhoto. No ano passado a produção pode ter chegado a 140 bilhões de litros. 
Parte desse subproduto é, acertadamente, reaproveitada como fertilizante nas 
lavouras da cana-de-açúcar. Todavia, se aplicado em excesso, pode provocar: 
a salinização dos solos, devido aos elevados teores de sódio e potássio; a 
contaminação dos recursos hídricos, provocando a morte de peixes e de outros 
animais silvestres; e o desequilíbrio da microbiota do solo (Shirota e Rocha, 
1998). 

3.4 Problemas da irrigação 

r 

Outra prática agrícola amplamente disseminada na região sudeste que afeta a 
qualidade dos recursos hídricos é a irrigação. As áreas irrigadas podem ampliar 
em até três vezes a produtividade das lavouras, mas a maior parte dos solos 
irrigados apresenta problemas de salinização. A terra salinizada oferece 
dificuldades à germinação das sementes e afeta o desenvolvimento vegetativo 
das plantas, podendo levá-las à morte. Além disso, a água aplicada em 
excesso retorna para córregos, rios ou para os lençóis freáticos, carregando 
sedimentos e resíduos de agroquímicos (Salasier, 1997) Também os 
sedimentos provenientes da erosão contêm nitrogênio e fósforo que podem 
desencadear processos de eutrofização, isto é, um aumento de nutrientes que 
possibilita o rápido desenvolvimento de vegetais aquáticos, principalmente as 
algas, que elevam o consumo de oxigênio e impedem a sobrevivência de 
outros organismos como peixes e crustáceos (Brady, 1983). Os animais 
aquáticos também são afetados pelo aumento da turgidez da água provocada 
pelo aumento das partículas em suspensão. Outro problema é que os 
sedimentos podem conter resíduos de metais pesados presentes em 
fertilizantes e corretivos. Diversas amostras de fertilizantes e calcários 
comercializadas em Minas Gerais apresentaram concentrações de metais 
pesados consideradas tóxicas (Costa e Matos, 1997). 
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Em Minas Gerais, a análise da água e dos sedimentos do ribeirão do Cambuí, 
na serra da Mantiqueira, revelou a presença de Aldicarb, princípio ativo do 
agrotóxico Temik e do defensivo Granutox ambos classe 1 - a mais tóxica - e 
muito usados no plantio de batata, principal cultura da região. Se o uso não for 
suspenso rapidamente, a população de Maria da Fé terá que consumir água 
importada de outros municípios (Silveira, 1994). 

Num olhar sobre o Centro-Oeste vemos que os incentivos governamentais à 
produção nos Cerrados incluíram o financiamento a sistemas de irrigação, por 
intermédio do Programa Nacional de Irrigação (PRONI). Esse programa 
encora~ou o uso do sistema de pivôs centrais, de alta demanda energética e 
hídrica 2 e de eficiência grandemente afetada pelas condições atmosféricas 
das regiões dos cerrados. A baixa umidade relativa do ar e a 
evapotranspiração elevada redundam em perdas de até 70% da água. 

A quantidade de pivôs vem crescendo a passos largos. A título de comparação, 
há cerca de cinco anos, os pivôs existentes em Goiás podiam ser contados 
sem muitas dificuldades, não ultrapassando duas dezenas. Hoje são 
aproximadamente 700 pivôs instalados e em funcionamento. Segundo dados 
do Conselho de Desenvolvimento Econômico, o FCO - Fundos Constitucionais 
do Centro-Oeste - financiou em torno de 70 projetos de irrigação em Goiás só 
em 1993. Destes, 49 eram projetos para a instalação de pivôs centrais 
(CUT/Contag/lfas, 1997). 

._, 

Uma primeira conseqüência da ampliação do uso de pivôs centrais está 
relacionada ao uso dos recursos energéticos. O maior consumo de energia se 
dá justamente nos meses em que diminuem os níveis dos rios em 
conseqüência das estiagens. Caso todos os fazendeiros queiram adotar esse 
sistema, estarão ameaçadas as reservas naturais de água do cerrado e 
tendem a se instalar conflitos entre vizinhos, demandando uma nova forma de 
ação regulatória nunca antes vista no país. 

Shiki (1998) considera que a expansão do uso dos pivôs centrais tem efeito de 
ampliar os impactos ambientais da grande agricultura, uma vez que, à 
intensificação do cultivo, corresponde maior uso de agroquímicos, maior 
poluição e a conflitos pelo uso da água. Para o autor, há duas questões 
relacionadas à irrigação no cerrado. A primeira diz respeito à tendência de 
contínua adoção de novas culturas com maior densidade econômica, em 
função do alto custo dos sistemas de pivô central, o que tem efeito devastador 
sobre a estrutura do solo. 

- '..,.I - 

12 Os pivôs centrais são os maiores consumidores de energia elétrica no meio rural em Goiás. Para torná-los 
economicamente viáveis, o Governo do Estado implantou a "tarifa verde". Esta tarifa só beneficia produtores 
com consumo acima de 2,3 KW. Pagam sempre pela demanda contratada com a CELG, não importando se o 
consumo atingiu ou não aquele patamar. 
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Uma segunda questão diz respeito à dimensão da adoção de pivôs centrais no 
Centro-Oeste, a ponto de tornar visíveis os seus impactos sociais e ambientais 
e demandar ações políticas. Com base na nova Lei de Uso dos Recursos 
Hídricos (Lei 9433, de 08/01/1997) e numa maior sensibilidade dos agricultores 
à problemática ambiental (como à poluição dos recursos hídricos) e à realidade 
da escassez localizada de água, têm surgido formas totalmente nova de 
arranjo social. No caso de Uraí de Minas (MG), os próprios fazendeiros estão 
tomando a iniciativa de organizar comitês por bacias hidrográficas, usando a 
unidade hidrológica como um elemento espacial para sua organização e 
acumulação de capital social. 

Um efeito da adoção dos pivôs centrais é a pressão dos níveis de 
competitividade aumentando a seletividade e a exclusão entre os agricultores, 
com prejuízo para aqueles que não conseguem se manter no mesmo patamar 
de investimento e renovação tecnológica. Isso ocorre porque a produtividade 
alcançada com a utilização dos pivôs, associada aos incentivos 
governamentais destinados aos grandes produtores, tem resultado em uma 
diminuição dos custos finais de produção desse grupo. 

r 
r- 

Outros impactos ambientais nos recursos hídricos dos Cerrados são o 
assoreamento e a contaminação dos córregos e rios pela erosividade dos 
solos. Fertilizantes e agrotóxicos, utilizados em grandes quantidades, são 
acrescidos na água, que contamina os depósitos e lençóis subterrâneos, 
comprometendo os mananciais a jusante (Reis e Rassini, 1976, et. ai.,). Muitos 
cursos de água na região de Cerrados têm nascentes em várzeas, campos de 
surgência e em formações tipo vereda, de que é exemplo o oeste baiano. O 
comprometimento destas várzeas pode prejudicar nascentes e o regime 
hídrico de microbacias. Em grandes extensões, até mesmo a estabilidade de 
bacias hidrográficas pode ser colocada em risco, com o agravante já indicado 
do papel representado pela região de Cerrados em seu avizinhamento com os 
demais ecossistemas, conforme apontado por (Cunha, 1994). 

r 
r- 

No caso de áreas mais frágeis, os efeitos são mais intensos. Na região de 
Cerrados que abrange a porção norte de Minas Gerais, por exemplo, 
contabilizou-se a perda de 17 bilhões de metros cúbicos de água que deixaram 
de infiltrar naturalmente nos solos, segundo (GEA, 1991; Dayrell, 1993), em 
decorrência da diminuição da cobertura vegetal, determinando a minimização 
dos lençóis freáticos. 
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3.5 Queimadas 

A queima anual dos canaviais às vésperas da colheita visa facilitar e baratear o 
corte manual. Com a queima a produtividade do trabalho do cortador aumenta 
de 2 para 5 toneladas por dia. Os custos de carregamento e transporte também 
são reduzidos e aumenta a eficiência das moendas que não precisam 
interromper seu funcionamento para a limpeza da palha. Por outro lado, esta 
prática - empregada em aproximadamente 3,5 milhões de hectares - tem 
conseqüências desastrosas para o ambiente. Vários estudos afirmam que a 
queima libera gás carbônico, ozônio, gases de nitrogênio e de enxofre, além da 
indesejável e cancerígena fuligem da palha queimada (Viladarga, 1993; Ricci, 
1994; Szmrecsányi, 1994). 

Desde 1988 o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, São José dos 
Campos, vem realizando medições sistemáticas das emissões de monóxido de 
carbono e das concentrações de ozônio na região de Ribeirão Preto. A queima 
da cana-de-açúcar lança na atmosfera 64,8 milhões de toneladas de gás 
carbônico por ano. Parte desses gases é reabsorvida pelos canaviais nos 
processos de fotossíntese e o restante polui a atmosfera, contribuindo para o 
chamado "efeito estufa". Já o ozônio não se dispersa com facilidade, 
prejudicando o sistema respiratório dos seres vivos e o crescimento das 
plantas. Os dados coletados pelo INPE mostram que a concentração atinge 
níveis inadequados (acima de 80 partes por bilhão por volume de ar) nas 
épocas de queimadas em Ribeirão Preto. Os estudiosos afirmam que as 
conclusões dessa pesquisa podem ser extrapoladas para outras áreas 
canavieiras (Szmrecsányi, 1994; Urquiaga et alli, 1998) 

As conseqüências para o agroecossistema também são nefastas; além de 
destruir a microbiota, as queimadas diminuem a umidade e a porosidade dos 
solos, aumentando a compactação e, consequentemente, a erosão. A lixiviação 
carrega grandes quantidades de nutrientes, mas a combustão também 
contribui para esta perda; um canavial em chamas "exporta" 30-60 kg de 
nitrogênio e 15-25 kg de enxofre por hectare. Esses nutrientes retomam ao 
solo, mas na forma de chuva ácida nociva aos vegetais. Considerando-se que 
as queimadas atingem cerca de 3,5 milhões de hectares, estima-se que, 
anualmente, 150 mil toneladas de nitrogênio são perdidos pela combustão. A 
queima também reduz a quantidade de caldo de cana, rico em açúcar, mas 
essa perda é compensada pela redução dos custos no corte (Szmrecsányi, 
1994; Urquiaga et alli, 1998). 

- 

Se desconhece a quantidade de fuligem que é lançada todos os anos na 
atmosfera, mas já se sabe que, além de sujar as cidades, estas partículas 
contém substâncias cancerígenas. Os estudos são ainda incipientes, mas já 
servem de suporte a esta afirmação. Desde 1993 uma equipe da UNESP de 
São José do Rio Preto e de Araraquara vem investigando as contaminações 
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ambientais provocadas pela queima dos canaviars. Dentre as substâncias 
identificadas, constam 40 hidrocarbonetos policicíclicos aromáticos, um 
compostos orgânicos com propriedades mutagênicas e carcinogênicas. Em 
meio a fuligem, a equipe encontrou 16 compostos considerados como 
contaminantes ambientais prioritários pela agência de proteção ambiental 
norte-americana - US-EPA (Bohm, 1998; Silva e Froes, 1998). 

As internações por problemas respiratórios aumentam consideravelmente 
durante a "safra" da fuligem. Os quadros mais típicos variam entre uma simples 
inflamação das vias respiratórias até uma infeção crônica. Alguns casos 
evoluem até a neoplasia, ou câncer. Já o monóxido de carbono emitido pelas 
queimadas é bem menos prejudicial. Ao se ligar a hemoglobina do sangue este 
gás impede a troca de oxigênio por dióxido de carbono provocando uma 
"asfixia celular sistémica". Intoxicações graves podem ocorrer com indivíduos 
que permanecem em locais muito próximos aos canaviais em chamas. Esta 
intoxicação não é cumulativa, isto é, cessar a exposição o organismo livra-se 
do gás e a oxigenação celular normaliza-se (Bohm, 1998). 

Já as queimadas na região Centro-Oeste ocorrem em dois tipos distintos de 
situação. A primeira está relacionada aos impactos das queimadas de florestas 
e de extensas áreas, na perspectiva de ampliação da fronteira agrícola ou 
mesmo como trato cultural. Com esta prática, os agricultores acabam 
economizando no processo de limpeza do terreno - às custas, porém, da perda 
de parte da capacidade nutriente das camadas superiores dos solos. Além 
disso, os resíduos, na forma de fuligem, poluem a atmosfera da região e de 
grandes imediações. Esse é também o caso da cana, seja na queima do 
bagaço como combustível nas caldeiras de usina, seja na queima para 
preparação dos terrenos para plantio. 

A segunda situação refere-se à extração de madeira para produção de lenha e 
carvão. Em 1990, menos de 1 /3 da lenha utilizada para fins energéticos foi 
absorvida pelo setor residencial. Já o seu consumo pela indústria e na 
agropecuária, da mesma ordem de grandeza, cresceu até meados de 80, 
estagnando-se em seguida. O mesmo comportamento teve o uso do carvão 
vegetal na industria, onde é consumido principalmente pela siderurgia (na 
fabricação de ferro gusa e ferro ligas). A transformação da lenha em carvão 
vegetal ainda é feita, em sua maior parte, por pequenos fornecedores da 
indústria, que utilizam de fornos rudimentares de baixa eficiência. Metade da 
energia contida na lenha é perdida nessa etapa. 
O maior impacto ambiental do uso energético de lenha e carvão vegetal é a 
indução do desmatamento de floresta nativa. Dada a baixa densidade 
energética da lenha, sua coleta indiscriminada pode afetar extensas áreas, 
causando a erosão e degradação do solo e contribuindo para o avanço do 
processo de desertificação. Deve-se ressaltar, porém que no caso brasileiro as 
principais causas do desmatamento são outras, como a expansão da fronteira 
agrícola (PNMA/MMA, 1996). 
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Finalmente, há que se considerar ainda a extensão crescente do problema na 
Amazônia. O efeito das queimadas, prática comum na região e originária da 
cultura indígena, tem sido exacerbada pelas atividades de exploração 
madeireira. Seus efeitos ligam-se ao desmatamento em si e ao 
empobrecimento do solo, principalmente resultante do fogo "rasteiro". Além de 
propiciar a expansão da pecuária, a atividade madeireira aumenta também a 
propensão de incêndios na floresta, causando enormes danos à flora e fauna, 
como recém ocorreu em março de 1998, quando uma área de 
aproximadamente 2 mil Km2 de florestas em Roraima foram afetadas por 
incêndios. 

3.6 Dilapidação das florestas 

Após percorrer, a pé, mais de dez mil quilômetros entre a serra da Mantiqueira 
e o baixo Amazonas, o naturalista alemão Karl Friedrich von Martius declarou - 
apesar de toda sua admiração pela flora brasileira - que este país só 
encontraria o caminho da civilização após secar todos os pântanos e derrubar 
todas as suas árvores (Lisboa, 1997). Os escritos deste viajante, que por aqui 
passou entre 1817 e 1820, traduzem a crença da época de que o progresso e a 
civilização implicavam em total domínio do homem sobre a natureza. Pelo 
visto, esta visão limitada teve forte influência no desenvolvimento agrícola da 
região sudeste nos séculos XIX e XX. 

Sofisticados estudos feitos a partir de imagens de satélites mostram que a 
Floresta Tropical Atlântica, mais importante ecossistema da região sudeste, 
corre o risco de virar um mero museu a céu aberto. Sua destruição não é 
recente. Em uma das obras mais completas já escritas sobre a história da 
destruição de um ecossistema brasileiro, Warren Dean discorre sobre os vários 
ciclos de degradação da Floresta Atlântica - mais conhecida por Mata Atlântica 
- desde o ciclo do Pau-Brasil, passando pelo ciclo do ouro, do café, até os 
nossos dias. 

Dean mostra que o ciclo do café foi um dos principais responsáveis pela 
derrubada da Mata Atlântica, no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e no 
Paraná. No final do século XVIII, alguns fazendeiros cariocas perceberam que 
o plantio do café era altamente rentável quando realizado em terras de 
florestas "virgens" recém queimadas. Em 1790 a produção foi de apenas uma 
tonelada, mas suficiente para diminuir as importações do produto na sede do 
império. Logo o plantio se alastrou pelo litoral de Ubatuba e pelo Vale do 
Paraíba, tornando-se a salvação para a aristocracia colonial. No início do 
século, de acordo com relatos de um viajante, os incêndios florestais eram tão 
intensos que as vezes durante dias, ou mesmo meses, mal se podia ver o sol 
(Dean, 1997). 

- 

Na passagem para o século XX os solos já degradados pela erosão levavam 
ao declínio os cafezais do Vale do Paraíba. Aos poucos, a produção se 
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deslocava para terrenos mais promissores no oeste paulista e norte do Paraná. 
Em algumas décadas a derrubada e queima da florestas para plantio do café 
dizimou praticamente todo a Mata Atlântica desses estados. Em São Paulo e 
no Rio de Janeiro restaram apenas algumas regiões de encostas, pouco 
acessíveis, ou regiões impróprias para a cultura, como o úmido Vale do 
Ribeira. Alguns produtores chegaram a cogitar a possibilidade de se cultivar o 
café sob a sombra de árvores nativas, como se faz na Colômbia, Costa Rica e 
em Java, mas a idéia não foi adiante (Dean, 1997). 

r- Claro que as queimadas para o plantio de café não foram as únicas 
responsáveis pela destruição da Floresta Atlântica. No início do século XX o 
crescimento das indústrias e da malha ferroviária teve como matriz energética 
a lenha e o carvão. Desde a década de 60 o plantio de cana-de-açúcar 
derrubou boa parte do que restava em São Paulo e em Minas Gerais. No 
Espírito Santo a ocupação dos solos com reflorestamentos para produção de 
celulose também dizimou milhares de hectares de Mata Atlântica. Em 1967 
apenas a empresa Aracruz Celulose comprou mais de 2 mil km2 dessa mata 
para fins de reflorestamento. No início da década de 70, Espírito Santo e Bahia 
ainda dispunham de consideráveis reservas de Mata Atlântica. Mas esta foi 
rapidamente dizimada pelo corte de madeira. Na Bahia, em 1970, 11 mil km2 
de floresta permaneciam intatos. No início de 80, com cerca de 230 serrarias 
em operação, restavam menos de 2 mil km2 (Dean, 1997). 

.- 

O pouco que sobrou na Bahia foi sendo destruído pelas plantações de cacau. 
Durante anos, o centro regional de pesquisa sobre cacau recomendava a 
derrubada da mata para o plantio. Em 1986 haviam 7 mil km2 de cacau 
plantados em clareiras. Os empréstimos bancários, necessários ao plantio, só 
eram concedidos a produtores que seguissem a recomendações desse centro 
de pesquisa (Dean, 1997). 

,- 

Hoje em dia, apesar das proteções legais, a Mata Atlântica e outros 
ecossistemas da região sudeste, como a restinga e a vegetação da Zona da 
Mata, seguem sendo degradados pela agricultura, pela mineração e pela 
ocupação imobiliária. O consumo de madeira continua sendo um agente de 
degradação importante. Todos os anos, o Brasil planta 250.000 hectares de 
florestas para a produção de papel, celulose e carvão vegetal, mas isso 
representa 24% da demanda de matéria-prima para a indústria e para o 
consumo de lenha. O restante vem de florestas nativas resultando na 
exploração de 3 milhões de hectares por ano, especialmente no centro-sul do 
país (Macedo e Campanhola, 1997). 

r: 

Tabela 6 
Área de Mata Atlântica em 1995 nos estados de Espírito Santo, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro e São Paulo e taxa de desmatamento entre os anos de 1990 e 
1995 
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48 - - Estado Areade Mata % em relação a Desmatamento 
Atlântica em 1995 cobertura origina entre 1990 e 1995 

Espírito Santo 387,313 8,65 5,47 
Minas Gerais 1.125.108 4,19% 7,32 
Rio de Janeiro 928.852 21,85% 13,13 
São Paulo 1.791.559 7,5% 3,62 

- 
- Fontes: S.O.S. Mata Atlântica, INPE, ISA 

Entre 1990 e 1995 o Rio de Janeiro - que já teve mais de 90% de seu território 
coberto por Mata Atlântica - desmatou 13, 13% de seus remanescentes. Entre 
1995 e 1997 foram mais 140 mil hectares, uma área superior ao Parque 
Nacional da Serra da Bocaina. Nesses dois anos, os municípios "campeões" do 
desmatamento no estado carioca foram: Levi Gasparian, que destruiu 48,39% 
do que restava; Belford Roxo 45, 77%; e Bom Jardim 44,20% (Campanili, 
1998). 

Dentre as conseqüências da dilapidação florestal destaca-se a diminuição da 
biodiversidade e redução da disponibilidade de recursos hídricos. Apesar do 
incipiente conhecimento científico sobre o potencial e a dinâmica dos recursos 
naturais presentes na Mata Atlântica, sua importância ecológica, econômica e 
sociocultural são incontestáveis. Haja visto sua excepcional diversidade 
biológica, comparativamente maior do que a da floresta Amazônica e com 
elevados índices de endemismo tanto na fauna quanto na flora (55% para as 
espécies arbóreas; 40% para as não arbóreas; e cerca de 70% para as 
espécies de palmeiras e bromélias). No sul da Bahia já foram identificadas 27 
espécies de árvores em apenas um hectare. A diminuição deste patrimônio 
genético tem implicações para setores diversos como a agricultura, silvicultura, 
a pesca, o turismo, dentre outros. Para a agricultura se reduzem as 
possibilidades de identificação de espécies comestíveis, medicinais, sem 
contar os desequilíbrios nos ecossistemas provocados pela eliminação de 
inimigos naturais (Macedo e Campanhola, 1997). 

A dilapidação florestal também acarreta diminuição dos recursos hídricos. No 
norte de Minas Gerais cerca de 17,6 bilhões de metros cúbicos de água deixam 
de infiltrar naturalmente nos solos em decorrência da diminuição da cobertura 
vegetal, comprometendo o abastecimento regional. Em 1990 a região teve 558 
de seus 1138 cursos d'água completamente secos em decorrência da 
diminuição da capacidade de retenção do lençol freático. Esta diminuição 
aliada a ampliação indiscriminada da irrigação, provocou o colapso no 
abastecimento de 14 cidades nas proximidades do Rio Verde Grande (GEA, 
1991; Dayrell, 1993) 

- 
- 

O Centro-Oeste do País é, depois da Região Norte, quem detém os maiores 
remanescentes de cobertura vegetal natural do país, com mais de 50 milhões 
de hectares de florestas e 44 milhões de hectares de cerrados. Excluídas as 
áreas de Unidades de Conservação e de Reservas Indígenas, além de outras 
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protegidas por lei, o potencial produtivo remanescente dessas áreas situa-se 
na casa dos 70 milhões de hectares, de acordo com (PNMA/MMA, 1996). Mas 
a Região Centro-Oeste vem se consolidando como uma grande produtora e 
fornecedora de carvão vegetal para a Região Sudeste, especialmente para as 
siderúrgicas de Minas Gerais. Os estados de maior produção na Região são 
Goiás e Mato Grosso do Sul, onde há grande incidência de irregularidades 
relacionadas ao uso de trabalho infantil nas carvoarias. 

No curto prazo pode-se esperar um crescimento mais forte da produção de 
madeira plantada no Centro-Oeste. Contudo, não se pode esperar que tal 
crescimento se mantenha por prazo mais longo. A qualidade desses plantios, a 
pequena área a que ficaram reduzidos, e a quase total inexistência de 
expansão da área reflorestada regional ( exceto por uns poucos plantios que 
vem sendo feitos, ainda em pequena escala, no Mato Grosso, destinados à 
produção de madeira processada mecanicamente) permite antever uma 
estagnação e declínio da produção de madeira plantada na região. A extração 
da madeira para toras, mas também para lenha e carvão vegetal, deveria hoje 
estar quase toda vinculada aos chamados projetos de manejo florestal ou aos 
programas integrados floresta-indústria. Isso, contudo, ainda não acontece. 
Mesmo os planos por manejo na região, em especial no Mato Groso, tem sido 
objeto de inúmeras irregularidades (PNMA/MMA, 1996). 

Para a Amazônia, tem-se como certo que o desmatamento é o seu principal 
problema ambiental . Assim, a discussão sobre desenvolvimento sustentável 
na região tem como meta a manutenção a longo-prazo da floresta e, 
consequentemente, dos serviços que a floresta amazônica oferece, tanto a 
nível regional como global. Estes incluem a preservação da biodiversidade, a 
manutenção de estoques de carbono que quando liberados contribuem para o 
efeito estufa e a manutenção do regime de chuvas local e regional. 

A maior concentração do desmatamento ocorre principalmente na "zona do 
arco" que cobre Acre, Rondônia, norte do Mato Grosso e Pará. Apesar de a 
maioria da região ainda ser recoberta por florestas nativas, o processo de 
desmatamento continua crescendo a ritmos acelerados. Os últimos dados do 
governo apontam para um crescimento da taxa de desmatamento anual de 
quase 100% entre 1994 e 1995 com relação ao ano anterior, chegando a 
29.059 Km2. Essa taxa foi mais baixa entre 1995 e 1996, o que se esperava 
devido ao desaquecimento das atividades econômicas naqueles anos, mas 
ainda assim esta foi maior que qualquer taxa de desmatamento anterior a 
1994/95. 

Preocupantes são também os possíveis efeitos das novas obras propostas pelo 
governo federal para a Amazônia, dentro do programa Brasil em Ação. Estas 
incluem projetos de geração de energia, pavimentação de estradas e 
implantação de sistemas hidroviários que se constituirão em verdadeiras vias 
de exportação para o Caribe e o Pacífico, integrando a Amazônia com a 
Venezuela, Guyanas, Peru e Bolívia e servindo para o escoamento da 
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produção agrícola do Centro-Oeste. Projetos de frentes agrícolas estão 
planejados associados à nova infraestrutura, mas diferentemente dos 
assentamentos passados, estes deveriam incentivar a criação de investimentos 
em agricultura "moderna" (Amigos da Terra e GTA, 1998). ). s recentes 
incentivos ao cultivo de soja nos estados do Amazonas, Rondônia e Roraima 
fazem parte dessa iniciativa. 

Até agora as agências governamentais responsáveis pelos aspectos 
ambientais na região não têm participado deste processo de planejamento. 
Isto levanta a preocupação de que propostas para o desenvolvimento 
sustentável da Amazônia não estejam sendo incorporadas à nova onda de 
investimentos que se inicia. É enorme a potencialidade para se estimular 
atividades sustentáveis dentro das novas frentes de produção que se abrem 
na região, mas estas só poderão se concretizar com a valorização, e não a 
degradação, dos recursos naturais. 
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4. A BUSCA DE SOLUÇÕES 

A agricultura moderna chega ao final do século XX com fortes indícios de 
fragilidade. Ao mesmo tempo, ampliam-se as práticas que procuram aliar a 
conservação ambiental e a produção de alimentos em larga escala. Mas já se 
pode comprovar a viabilidade técnica e econômica dessas práticas? Há 
conhecimento suficiente para se praticar uma agricultura mais sustentável no 
século.XXI? 

No que depender da quantidade de trabalhos científicos disponíveis nas 
principais bibliotecas do ramo a resposta é negativa. Entretanto, se levarmos 
em conta as experiências acumuladas por produtores, centros de pesquisa, 
organizações não governamentais e cooperativas pode-se afirmar que algumas 
práticas já foram suficientemente testadas e estudadas, permitindo a 
comprovação de sua viabilidade técnica e econômica, mesmo em larga escala. 
Neste grupo seleto estão, principalmente: o controle biológico de pragas, a 
fixação biológica do nitrogênio, a adubação verde e o plantio direto. 

Todavia, a maioria das práticas "sustentáveis" não desfruta desse privilégio. No 
Brasil, se conhece pouco sobre a viabilidade técnica da diversificação cultural, 
da integração da produção vegetal e animal, das rotações de culturas, dos 
sistemas agroflorestais, do uso de biofertilizantes, do plantio direto sem 
herbicidas, dentre outras práticas. Porém, o desconhecimento científico não é 
sinônimo de inviabilidade. Ao contrário, está cada vez mais evidente que as 
propriedades que adotam essas práticas reduzem os impactos ambientais e os 
custos de produção, mantendo ou mesmo ampliando os níveis de 
produtividade. 

Hoje sabe-se que é possível banir grande parte dos agrotóxicos sem prejudicar 
as lavouras. Seria possível afirmar o mesmo sobre alguns fertilizantes químicos 
como, por exemplo, o fósforo ou certos micronutrientes? Supondo que grande 
parte dos produtores da região sudeste "aderissem" subitamente à 
consorciação entre grãos e pastagens - como é desejável num padrão 
sustentável - o ~ue aconteceria com a oferta de forrageiras? Haveria rúmen 
para tanto pasto? 3 

. - 
Por enquanto estas e outras questões permanecem sem resposta. Já podemos 
afirmar que as práticas sustentáveis serão muito mais exigentes em 
conhecimento agroecológico do que os atuais sistemas monoculturais . 
Exigirão, provavelmente, a combinação do conhecimento agronômico - 
13 Estas perguntas baseiam-se nos estudos de Charles Benbrook, que investigou questões como estas 
aplicadas à agropecuária norte-americana (Benbrook, 1991). 
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convencional, ou clássico, com o conhecimento "sistêmíco", isto é, que permita 
entender a integração entre os diversos componentes de um agroecossistema. 

Esse tipo de conhecimento não surgirá por acaso. Depende, em grande parte, 
da adoção de políticas públicas que promovam avanços nessa direção. Mas 
será esta a tendência da pesquisa agropecuária no Brasil? Pelo visto esta 
discussão é indissociável do cenário internacional. O que se vê hoje são duas 
tendências: a primeira voltada ao entendimento sistêmico dos 
agroecossistemas e à proposição de soluções específicas que levem em conta 
os aspectos ambientais, econômicos e sociais da exploração agrícola. A 
segunda orienta-se pela formulação das bases científicas do que vem sendo 
chamado de "Revolução duplamente verde", isto é, um pacote tecnológico 
capaz de conservar o ambiente e, ao mesmo tempo, engendrar um novo salto 
de produtividade. Deste pacote fariam parte uma série de insumos 
biotecnológicos, como as polêmicas sementes transgênicas. A idéia soa muito 
bem, mas repetir o erro de se adotar soluções genéricas para ecossistemas 
distintos demonstraria, no mínimo, um certo descaso com a história recente 
(Veiga, 1996). 

- 

Provavelmente, prevalecerá a corrente que primeiro conseguir a necessária 
legitimidade social e política. A primeira corrente já ganhou um aliado de peso: 
a crescente exigência dos consumidores por produtos mais "limpos". No Reino 
Unido, por exemplo, o consumo de alimentos orgânicos14 registrou expansão 
de 500% entre os anos de 1987 e 1997, passando de US$ 65 milhões para 
US$ 369 milhões. A produção britânica vem crescendo entre 40 e 50% ao ano, 
todavia não consegue acompanhar o aumento da demanda (Barbosa, 1998). 
Nos EUA as vendas de produtos orgânicos saltaram de US$ 3,9 bilhões em 
1989 para US$ 7,6 bilhões em 1994. Os mais otimistas estimam que em vinte 
anos estes produtos passarão dos atuais 3% para 30% do volume de alimentos 
in natura comercializados naquele país. 

No Brasil estima-se que, desde 1990, a produção de alimentos que excluem 
insumos agroquímicos industrias de seus processos produtivos vem crescendo 
10% ao ano. Dentre os paulistanos, 70% tem consciência que consome 
hortaliças com resíduos de agrotóxicos e, em 1996, 72% pagaria mais caro por 
produtos mais limpos. A soja orgânica produzida no Paraná - por mais de 400 
agricultores - atinge no mercado internacional um preço 30% superior a sua 
concorrente contaminada (Gazeta do Povo, 1997). 

Também se conhece muito pouco sobre os custos referentes aos impactos 
ambientais da agricultura moderna. Qual seria, por exemplo, a economia para 
os cofres públicos se fossem reduzidos os casos de intoxicação por 
agrotóxicos ou por gases provenientes das queimadas da cana-de-açúcar? 
Quanto o Estado deixaria de gastar se as represas de usinas hidrelétricas não 

14 Nos países da União Européia os produtos orgânicos são regidos pelo Regulamento 2.092/91 de 
24/06/91 do Conselho da União Européia. 
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r: 
r: 

tivessem sua vida útil abreviada pelo assoreamento? Quanto se desperdiça 
quando se dizima a diversidade biológica de um hectare de Mata Atlântica? Se 
estes e outros custos ambientais fossem contabilizados pelas empresas 
agrícolas, é bem provável que o balanço econômico da agricultura brasileira 
nas últimas três décadas seria negativo. 

De qualquer forma, o mais importante neste momento é dar muita atenção às 
iniciativas que estão efetivamente buscando soluções aos problemas 
abordados anteriormente. São respostas práticas fornecidas pela abnegação 
criatividade e conhecimento técnico-científico que não podem continuar tão 
desconhecidas pela opinião pública e, principalmente, pelos responsáveis 
pelas políticas governamentais. 

4.1 NO COMPLEXO REGIONAL CENTRO-SUL 

4. 1. 1 Nos três estados sulinos 

r: A eliminação dos subsídios ao crédito - tal como praticados nos anos 1970 e 
início dos anos 1980 - foi a condição necessária, mas nem de longe suficiente 
para que a região Sul iniciasse o processo de transição a uma agricultura 
menos predadora dos recursos naturais. Durante os anos 1990, a região Sul 
assistiu à proliferação de comitês de gestão de microbacias hidrográficas em 
tomo dos quais centenas de milhares de agricultores se organizam, alteram 
suas condutas produtivas e recebem recursos públicos - subsidiados - que se 
vinculam a valores bem diferentes daqueles que presidiram a transformação da 
base técnica de suas unidades produtivas há cerca de duas décadas. 

Estas mudanças já permitiram atenuar de maneira significativa dois dos mais 
importantes problemas ambientais da região: a erosão dos solos e a 
escorrimento nos rios dos dejetos suínos. 

O Banco Mundial vem apoiando programas de gestão dos recursos naturais 
com base em microbacias hidrográfica nos três Estados da região Sul desde o 
final dos anos 1980. O primeiro e mais ambicioso deles foi no Estado do 
Paraná entre 1989 e 1987. Envolveu um total de US$ 148 milhões (dos quais 
42,3% financiados pelo Banco Mundial) e atingiu 210 mil produtores em 2.433 
microbacias hidrográficas e numa área total de 7 milhões de hectares (Banco 
Mundial, 1997) 

r: 
r: 

Em Santa Catarina, o programa difundiu-se a partir de 1991 em 520 
microbacias hidrográficas, chegando a 81 mil produtores e 1,8 milhão de 
hectares (25% da superfície agrícola do Estado). 

No Rio Grande do Sul, informações referentes ao programa "Sistemas de 
Manejo e controle da contaminação por agrotóxicos" que faz parte do "Pró- 

r 
r- 

- 
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Guaíba" e teve início em 1995 (US$ 28,3 milhões) indicam que o programa 
atinge - só nas regiões do Alto e do Baixo Jacuí - 240 microbacias hidrográficas 
em 89 municípios. 

Tanto no Paraná como em Santa Catarina (15), o programa apoiou-se sobre 
uma forte tradição de organização local, manifestada em comissões municipais 
de desenvolvimento rural. Ê assim que, no Paraná-Rural (nome do projeto no 
Estado) foram criadas "Comissões de Solos e Águas com poder de decisão 
sobre os procedimentos do Programa nas microbacias cadastradas" (Dorigon, 
1997:53). As comissões são formadas por agricultores representantes das 
microbacias: são unidades relativamente pequenas (área média de 2.900 
hectares com 88 produtores por microbacia) o que torna mais verossímil a 
participação nos processos decisórios. 

Tanto no Paraná como em Santa Catarina, os programas de microbacias 
contribuíram para o fortalecimento de uma verdadeira rede de interesses 
voltados à preservação dos recursos necessários à produção agropecuária. A 
microbacia hidrográfica não conhece, evidentemente, os limites políticos 
convencionais entre municípios e daí poderiam ser esperados conflitos severos 
entre as instâncias já existentes de poder. Tanto no caso do Paraná Rural, 
como no do Programa de Santa Catarina houve uma "notável unidade entre as 
agências" (Dorigon, 1997:56). Mais que isso: nestes Estados há uma atuante 
extensão rural cuja participação nos programas foi decisiva para que 
alcançasse resultados expressivos em diversas áreas. No Paraná, 1.600 
técnicos da EMATER, das cooperativas, de ONG's e das prefeituras estiveram 
envolvidos com a difusão do programa. 

Ê interessante observar que, em Santa Catarina, as indústrias compradoras de 
fumo já vinham também trabalhando numa ótica de microbacias, o que não 
ocorre com as indústrias integradoras na área de suínos (Dorigon, 1997:79). 

Vejamos agora os principais resultados que se alcançou com a implantação 
dos programas de microbacias hidrográficas. 

- 

a) Plantio direto 

Além das práticas de conservação de solos já consagradas - curvas de nível, 
terraceamento, camaleões etc. - uma das formas mais eficientes de se 
conservar os solos é o plantio direto. Estimativas da Federação Brasileira de 
Plantio Direto na Palha mostram que, em 1997, esta prática foi empregada em 
cerca de 6,8 milhões de hectares em vários estados do país, sendo que as 
regiões sul e centro-oeste são as mais avançadas. No Rio Grande do Sul, por 
exemplo, o plantio direto atinge 40 % da área agricultável do estado. Não se 
tem dados precisos, mas sabe-se que a consorciação entre pastagens e - 
15 As informações obtidas até aqui sobre o Rio Grande do Sul não permitem saber se a situação 
é a mesma neste Estado. - - 
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produção de grãos sob plantio direto vem ganhando muitos adeptos. Em larga 
escala esses sistemas poderiam promover mudanças profundas na 
produtividade da agricultura brasileira. 

Embora positivo, este processo de transição é acompanhado por polêmicas 
importantes em torno das quais vão ser definidos seus rumos concretos. Se por 
um lado o plantio direto tem, de fato, permitido interromper o processo de 
erosão e mesmo recuperar solos degradados (levando ao aumento da 
produtividade e à menor vazão de terra em direção aos rios) por outro, ele se 
baseia na utilização em larga escala de herbicidas. A crescente dependência 
em que se encontra a conservação dos solos do emprego de pesticidas não é 
uma fatalidade técnica, mas uma opção: existem, em princípio, alternativas ao 
combate químico de ervas daninhas (16) , mas elas exigem uma orientação 
técnica mais precisa ao agricultor, são mais trabalhosas e possuem o atributo 
básico que caracteriza cada vez mais os processos produtivos 
contemporâneos ( e não só na agricultura): são altamente intensivos em 
conhecimento e muito menos em insumos químicos. Assim, apesar do 
progresso que representa com relação ao período das técnicas convencionais 
de aração do solo, o plantio direto, tal como vem sendo praticado na maior 
parte do Sul brasileiro, ainda se baseia num traço do período anterior que é o 
uso - mais ou menos indiscriminado - de herbicidas (17). 

- 

Durante os anos 1970 o Estado do Paraná fez as primeiras tentativas de 
correção da erosão por meio do Programa Integrado de Conservação de Solo 
(PROICS). A principal característica deste programa é que se baseava em 
práticas mecânicas, especialmente o terraceamento. Ora, "embora restrinjam a 
formação e a velocidade das enxurradas, os terraços não impedem a fase 
inicial da erosão. O impacto da chuva sobre a superfície do solo provoca a 
desagregação das suas partículas, formando nela uma crosta, que limita a 
infiltração e aumenta as enxurradas. Os terraços, quando utilizados como 
forma única de controle da erosão, não são suficientes para controlar as perdas 
de solo e de água e para manter a fertilidade, a longo prazo, em níveis 
adequados" (Sorrenson e Montoya, 1989:32). 

A alternativa a estas formas mecânicas de contenção dos processos erosivos 
em que vêm se apoiando os programas de microbacias é o plantio direto, em 
que "o solo não é preparado e a semeadura se dá em sulcos feitos no solo, de 
maneira a permitir que as sementes sejam ali colocadas diretamente". 
Sorrenson e Montoya (1989:32 e 33) listam as vantagens do plantio direto: 

o menor evaporação e maior disponibilidade de água no solo; .- o redução e estabilização da temperatura do solo; 

- 
16 Como mostra o trabalho de Peterson et ai. da AS-PI' A 
17 Bassi constata, na microbacia de Lageado São José (Chapecó - SC) com base no acompanhamento de 
180 propriedades durante dez anos que o plantio direto inexistente em 1986 era praticado em 1.465 
hectares (mais de um quinto da área total pesquisa) em 1996. Em compensação, no início do período 
apenas 72 agricultores usavam agrotóxicos e dez anos depois eles eram 150 a empregá-los. - 
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o redução no consumo de combustível, já que são eliminadas as 
operações de preparo do solo; 

o manutenção ou aumento da fertilidade do solo devido ao maior acúmulo 
de certos nutrientes 

o preservação da estrutura do solo 

o aumento da atividade biológica do solo 

o redução nos custos de terraceamento 

o eliminação da necessidade de replantio após chuvas torrenciais. 

Três outras práticas de conservação (18) são sugeridas no trabalho de 
Sorrenson e Montoya e vêm sendo hoje cada vez mais adotadas: 

a) preparo do solo em curva de nível; 

b) adubação verde: seu uso vem aumentando com a redução na área 
cultivada com trigo na região Sul; 

e) rotação de culturas. 

São bastante expressivos os resultados obtidos até aqui pelo programa. 

O primeiro deles refere-se aos próprios rendimentos da terra. Os rendimentos 
da terra elevaram-se de maneira significativa nas culturas de feijão, milho, soja 
e trigo (mas não nas de algodão), segundo dados do Governo do Estado do 
Paraná (1995:21 ). Também em Santa Catarina os rendimentos na produção de 
milho, soja e feijão aumentam consideravelmente durante a vigência do 
programa (Dorigon, 1997:169). O trabalho de Bassi (1998:27), na região de 
Chapecó também mostra esta elevação na cultura do fumo. 

Outro resultado positivo que se atribui ao aumento do plantio direto manifesta 
se na qualidade da água. O acompanhamento do índice de turbidez da água 
em 16 microbacias de abastecimento urbano mostra uma redução de 49,3% 
durante o período de vigência do programa no Estado do Paraná (Banco 
Mundial, 1997:23). 

Na microbacia hidrográfica do Lageado São José, na região de Chapecó (SC) 
a turbidez reduziu-se em 61% entre 1988 e 1997. O mesmo se observa quanto 
aos sedimentos em suspensão que caíram 69,5% no período. 

18 Não é só no Brasil que vem aumentando o plantio direto: nos Estados Unidos um estudo 
citado por Yudelman et ai. (1998:21) mostra e 70% da área de lavouras será cultivada com 
métodos de plantio direto. 

..._ - 
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Uma das conseqüências da redução de sólidos em suspensão na água é que 
diminuem também os custos de seu tratamento para consumo humano: 
segundo o trabalho de Bassi (1998:33) a "quantidade de sulfato de alumínio 
utilizado na floculação dos sólidos em suspensão e posterior decantação 
baixou de 28g/m3 em 1991 /92 para uma média de 15 g/m3 em 1996". 

No Estado do Paraná, o plantio direto era adotado em 1993 em 82% da área 
de soja eram cultivada sob esta técnica. Já no plantio do milho, os resultados 
eram bem menos expressivos e chegavam apenas a 47% do total. Somente 
um terço da área de feijão recebia plantio direto (Governo do Estado do 
Paraná, 1995:14-16). 

Em Santa Catarina, embora a prática do plantio direto tenha aumentado de 124 
mil hectares em 1994 para 700 mil hectares em 1998, mais de 60% de sua 
área de lavoura ainda era preparada por métodos tradicionais com o uso de 
arado e grade (Governo do Estado de Santa Catarina, 1998:8). 

Estas informações são bastante coerentes com as que vêm do Censo 
Agropecuário de 1996. A tabela 9 mostra que no Rio Grande do Sul e em 
Santa Catarina, menos da metade dos estabelecimentos agrícolas fazem 
conservação do solo. No Paraná, coerente com as informações do presente 
trabalho, a proporção de adeptos das práticas de conservação do solo é maior 
que nos dois outos Estados, mas ainda assim, quase metade não as menciona. 
E interessante observar que o controle de pragas e doenças ( que pode ir da 
simples vacinação do gado à aplicação de agrotóxicos) é praticada por quase 
todos, embora seja minoritária a quantidade dos que recebem assistência 
técnica no Paraná e no Rio Grande do Sul. 
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Tabela 9 
Número de estabelecimentos, controle de pragas e doenças, assistência 
técnica e conservação do solo - Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 

Paraná -1996 - Em 1.000 

RS se PR 

Estabelecimentos 430 203 370 

Contr. Pragas e 404 194 326 
doenças 

Assist. técnica 205 133 149 

Conserv. Solos 192 84 179 

Fonte: Censos Agropecuários de 1996 

Em outras palavras, apesar da importância dos programas de microbacias, o 
plantio direto parece concentrar-se basicamente na cultura de soja, e é 
exatamente na soja que se realizam os maiores gastos com herbicidas no país. 
Esta ligação entre plantio direto e herbicidas é um dos fatores mais 
preocupantes com relação ao atual processo de mudanças por que passa a 
agricultura da região Sul. Várias pesquisas (19) mostram a possibilidade real de 
se praticar o plantio direto com utilização decrescente de herbicidas, desde que 
seja feita uma adequada rotação de culturas, que contemple também a 
adubação de cobertura para o período do inverno. Estas práticas, entretanto, 
que têm o objetivo explícito de caminhar em direção ao uso cada vez menor de 
herbicidas, são bem pouco difundidas pela extensão e em grande parte 
desprestigiadas pelo aparato publicitário das empresas de agrotóxicos. 
Mas, segundo técnicos de Santa Catarina, a redução no uso de pesticidas no 
plantio direto exige o desenvolvimento de novas pesquisas: "o desafio que se 
apresenta ... é a investigação científica de espécies de plantas de cobertura com 
diferentes ciclos vegetativos que permitam apenas o acamamento mecânico, 
reduzindo a aplicação de herbicidas dessecantes" (Governo do Estado de 
Santa Catarina, 1998:20). 

b) Escala de criação e tratamento de dejetos suinos 

No caso do esterco suíno, a posição dominante nas indústrias integradoras (e 
que está na base de um Programa para a região apoiado pelo BNDES) foi, até 

19 Peterson et ai. (1998) entre outras da rede Tecnologias Alternativas. 

- 

- 
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1995, de criar bioesterqueiras ou, para as concentrações ainda maiores de 
animais, lagoas de tratamento. Como o esterco era deixado nestas lagoas por 
períodos de até seis meses, os riscos de contaminação do solo e do lençol 
freático era muito grande conforme explicação de Juan Carlos Serra, diretor de 
produção agropecuária de suínos da Sadia (20). Segundo a experiência feita 
numa criação da própria empresa de 100 mil animais, novas técnicas de 
tratamento dos dejetos reduziram o problema dos odores desta concentração 
de esterco e melhoraram a qualidade da água. Resta a saber se, mesmo na 
hipótese de estas técnicas poderem ser transferidas aos agricultores, eles 
terão condições de reutilizar a imensa quantidade de esterco que produzem em 
suas próprias lavouras. A polêmica está, em última análise, nas vantagens 
sociais do processo crescente de concentração da produção de suínos. O 
trabalho de Testa et ai (1996:92) mostra, de maneira consistente, a viabilidade 
econômica de unidades produtivas a partir de quinze matrizes. Ora com a 
concentração produtiva que as empresas estimulam 70% da oferta atual vem 
de produtores que possuem mais de 50 matrizes em ciclo completo ou 150 
matrizes em criações de leitões e são estes os responsáveis pela maior parte 
dos dejetos (Guivant, 1997:115}. 

- 

Qual o caminho a ser adotado: investir na sofisticação dos métodos de 
tratamento do esterco cada vez mais concentrados em lagoas de tratamento, 
ou, como propõem Testa et ai. (1996:92} submeter a escala máxima para a 
suinocultura "às condições de tratamento/utilização dos dejetos e do auto 
abastecimento de milho", isto é, fazer da suinocultura um dos elementos de 
fertilização do solo em cada propriedade? É nítido o contraste entre a opinião 
da indústria e a dos técnicos do próprio Governo de Santa Catarina a respeito. 

Os dados de Bassi mostram ainda uma redução importante na poluição por 
dejetos suínos, apesar da elevação do rebanho que, na área da microbacia do 
Lageado São José passa de 10,8 mil a 15, 1 mil cabeças: "o número de 
esterqueiras passa de 13, em 1990 para 61 em 1996. A área com adubação 
orgânica que era de 1.350 há em 1990 passa para 2.192 em 1996. E a água na 
microbacia apresenta níveis decrescentes de coliformes fecais no período. 

No documento apresentado para renovação do empréstimo que permitiu uma 
primeira etapa do programa de microbacias em Santa Catarina é feita uma 
avaliação positiva do aspecto referente ao tratamento de dejetos suínos 
(Governo de Santa Catarina, 1998: 19). Restam entretanto alguns problema 
ainda não solucionados: 

i) Ainda são precárias as técnicas conhecidas para se reduzir a 
quantidade de líquido no esterco facilitando seu transporte para as 
plantações. As dificuldades técnicas neste sentido estão entre os 
fatores que fazem com que o próprio documento do Governo do 
Estado preconize que "em alguns casos pode ser necessano 
desconcentrar a população de suínos através da reconversão da 

20 Em matéria da Gazeta Mercantll de 4/01/1999 <Carlos Rodrigues - "Sadia diminui emissão 
de dejetos suínos" (p. A-4). 



CONSÓRCIO 
MUSEU EMlLlO GOELDl 

1\IEPEG 
TNP-P'ROC)J!t.T 
AJ:iECH - 

atividade de parte dos produtores" (Governo de Santa Catarina, 
1998:19). Diferentemente do que ocorre com as empresas produtoras 
de fumo, que adotam o discurso e atuam no sentido de implantar 
práticas que estão de acordo com a redução na quantidade de 
aplicação de agrotóxicos, aqui há um conflito claro entre o interesse 
das empresas (prosseguir no processo de concentração dos 
produtores) e as metas governamentais que podem até incluir uma 
certa desconcentração no setor. 

- 
ii) O uso do esterco suíno para alimentar peixes é, em geral considerado 

como uma boa alternativa econômica e vem sendo desenvolvido há 
vários anos. Hoje entretanto, ele se torna polêmico: "a adoção deste 
sistema por um contingente razoável de agricultores tem suscitado 
uma grande polêmica em termos de contaminação ambiental e 
proliferação do inseto borrachudo" ( Governo do Estado de Santa 
Catarina, 1998:19). 

·'"'>. - 
'•,J 

- 
e) Manejo integrado de pragas 

Manejo integrado de pragas é um termo hoje de uso corrente nas organizações 
internacionais e brasileiras de pesquisa e extensão. Trata-se basicamente de 
utilizar ao máximo os componentes vivos dos processos naturais para 
combater os efeitos indesejados de certas práticas produtivas. 

Segundo Yudelman et ai. (1998:35) existem basicamente duas visões sobre o 
manejo integrado de pragas. A primeira, que eles chamam de "tecnológica" é 
orientada para um certo produto e não supõe que se reverta a situação de 
especialização cultural característica de boa parte da agricultura 
contemporânea. O importante é definir patamares abaixo dos quais não é 
necessário intervir com produtos químicos. A ênfase entretanto está na 
intervenção com produtos químicos para o combate às pragas e doenças. 

Mas o manejo integrado de pragas pode ser praticado também com o objetivo 
explícito de que a agricultura se emancipe da necessidade permanente de 
recorrer aos pesticidas. É a visão defendida por diversas entidades não 
governamentais, sobretudo as que formam a Rede Projeto Tecnologias 
Alternativas. 

O manejo integrado de pragas na visão tecnológica vai preconizar o uso em 
escala crescente de sementes geneticamente melhoradas e resistentes ao 
ataque de certos inimigos naturais, ainda que seja com o auxílio indispensável 
(porém de "mira" cada vez mais precisa) de produtos químicos. Já a visão 
ecológica encara com ceticismo a adoção de sementes geneticamente 
melhoradas: uma das principais realizações da rede PT A foi a ampla troca de 
sementes entre os produtores com o objetivo explícito de preservação da 
biodiversidade. A contrapartida é que estas sementes serão cultivadas em 

·~ 



r: 
r 

r 

r 
r 
r- 

r: 
r> 
r- 

r- 

r 
r 
r 

61 

sistemas altamente intensivos em informação (mas não necessariamente em 
capital}, uma vez que seu sucesso depende do conhecimento que o agricultor 
tenha do comportamento natural das áreas em que o produto está sendo 
cultivado. 

Os avanços técnicos capazes de levar a uma redução no consumo de 
agrotóxicos são muito importantes. Na soja, por exemplo, o uso do baculovírus, 
desde o final dos anos 1980, foi um passo importantíssimo para modificar os 
métodos de combate a uma das mais destrutivas pragas da cultura. Na 
fruticultura também, as aplicações foram reduzidas de 25 para 9 por safra em 
função do uso de outras técnicas de combate a insetos ( atração de insetos, 
armadilhas e, e maneira geral, conhecimento dos hábitos dos hospedeiros). 
Nas hortaliças, amplia-se a utilização da alelopatia (plantas companheiras) e 
outros métodos que evitem agrotóxicos (21 ). Na produção de fumo, em 1986, os 
integrados da Souza Cruz utilizavam em média 26,8 quilos de ingredientes 
ativos por hectare. Em 1991 esta quantidade foi reduzida para 6,6 kg/ha e em 
1996 chegou a 5,5 kg/ha. A previsão para 1998/99 é reduzir ainda mais estas 
aplicações para 1,7kg/ha (22). 

São avanços técnicos importantes, mas cujos efeitos práticos na agricultura 
ainda não se manifestam nos dados sobre compras de pesticidas que, como foi 
visto, não cessam de aumentar em todos os itens e todos os produtos nos 
últimos três anos. 

4.1.2 Nos quatro estados do Sudeste 

a) lavouras diversificadas 

O estímulo à diversificação de culturas goza de plena unanimidade dentre 
aqueles que se preocupam com a sustentabilidade da agricultura. 
Provavelmente, o padrão sustentável substituirá em larga escala os sistemas 
simplificados ou monoculturais por sistemas diversificados e que permitam 
integrar a produção animal e vegetal. 

Existem diferentes meios de se promover a diversificação de um 
agroecossistema, desde uma simples consorciação entre duas culturas até os 
complexos sistemas agroflorestais. O desafio, portanto, é conhecer não apenas 
as características dos agroecossistemas, como também as formas mais, 
apropriadas de diversificá-los. No caso específico do setor produtor de grãos a 
"saída" para a sustentabilidade parece ser a diversificação das propriedades 

21 Agradeço Laércio Nunes y Nunes, pesquisador da EMBRAP A pelas explicações a respeito. 
22 Segundo matéria publicada na Gazeta Mercantil de 9/12/1998, p. A-8 de Carlos Rodrigues - 
"Souza Cruz reduz uso de agrotóxico no fumo". 
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por meio das rotações de culturas e da integração da produção animal e 
vegetal (Benbrook, 1991; Veiga, 1993). É isto que se pensa para a 
agropecuária norte-americana, mas, pelo visto, esta hipótese é plenamente 
adequada ao sudeste do Brasil. 

As rotações de culturas - também conhecidas por "cultivas alternados" - são 
um excelente meio de manter a estabilidade de um ecossistema, pois além de 
reduzirem drasticamente o risco de infestação de pragas e de certas doenças, 
inibem a presença das chamadas "plantas invasoras", ou' daninhas. Nos 
sistemas rotacionais os recursos disponíveis - água, nutrientes, luz, dentre 
outros - são utilizados de forma mais eficiente. Aliadas ao retomo de matéria 
orgânica ao solo, as rotações contribuem para manter sua estrutura física, 
ajudam a reduzir a erosão e, consequentemente, melhoram a fertilidade dos 
solos. A combinação desses fatores leva, invariavelmente, a aumentos de 
produtividade das lavouras (NRC, 1989; Romeiro, 1992). 

- 
Ao mesmo tempo, os sistemas que combinam as rotações de culturas com a 
produção animal diminuem muito a necessidade de insumos externos, como as 
rações para alimentação animal, os agrotóxicos e os fertilizantes nitrogenados. 
Em suma, os sistemas diversificados e consorciados apresentam uma série de 
vantagens agronômicas e econômicas e podem ser considerados uma 
importante vereda em direção à agricultura sustentável (Killey-Worthington, 
1981; NRC, 1989; Romeiro, 1992, Veiga, 1994a, 1994b). 

A Fazenda Cabeceira, 720 hectares, no município de Maracaju, Mato Grosso 
do Sul, pratica a integração agricultura-pecuária e a rotação de culturas há 
cerca de dez anos. Em 1996 a produtividade da soja foi de 54 sacas por 
hectare, enquanto a produtividade média no Estado, uma das maiores do país, 
foi de 34 sacas por hectare. Os pastos da Fazenda Cabeceira têm ocupação 
média de 3 cabeças por hectare, contrapondo-se à média regional de 0,5 
cabeças por hectare (Silva, 1996) 

No estado de São Paulo se tem notícia de dezenas de propriedades que 
adotam sistemas de plantio consorciado e integrados 'a produção animal. Os 
resultados são vantajosos, particularmente quando se utiliza plantas 
leguminosas na consorciação. Não há, todavia, informações sistematizadas 
sobre essas experiências. O último levantamento de iniciativas sustentáveis, 
realizado simultaneamente em vários estados do país, data de 1991 (Ehlers e 
Scatena, 1992). Sobre a produção animal as informações são ainda mais 
escassas, mas há experiências interessantes como a do laticínio Cambara, em 
Botucatu, ou o sistema de criação de galinhas Yamaguishí, cujos ovos já 
podem ser encontrados em alguns supermercados da capital paulista. Estas 
experiências demonstram a viabilidade de se produzir, em larga escala, leite, 
carne e ovos sem insumos ou medicamentos prejudiciais à saúde. 
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b) Agroflorestação 

Outra forma de se diversificar os sistemas produtivos é a agrosilvicultura ou 
"agroflorestação". Uma das experiências mais bem sucedidas nesse terreno é 
a de Ernest Gõtsch. Este agrônomo suíço implantou na região cacaueira no sul 
da Bahia, um sistema de manejo para a Mata Atlântica que concilia a produção 
agrícola e a manutenção da espécies florestais nativas. "Com base na 
observação da sucessão vegetal, o método procura reconstruir uma floresta 
produtiva análoga à natural, através de práticas de capina seletiva para 
eliminar espécies que já cumpriram seu papel ecosfísíológíco na sucessão e 
podas de rejuvenescimento para revigorar e acelerar todo o sistema". Em 1995, 
após sete anos de trabalho, o sistema ocupava mais de 100 hectares 
abrigando, além do cacau, 37 espécies da Mata Atlântica (jacarandá, jequitiba, 
cedro etc. ) e outras 23 espécies não florestais (pupunha, abacate, banana, 
abacaxi, laranja, dentre outras). No final dos anos 80 a fazenda de Gõtsch foi 
uma das poucas que resistiu ao intenso ataque da "vassoura de bruxa" que 
assolou a produção de cacau em toda a região (Cordeiro et a/li, 1996:23; Vivan, 
1998). 

Além desta conhecida experiência, várias iniciativas semelhantes vêm sendo 
desenvolvidas na região sudeste: na Mata Atlântica do Rio de Janeiro e do 
Espírito Santo, no cerrado e na Zona da Mata de Minas Gerais (Cordeiro et a/li, 
1996:23). A maioria vêm sendo implementada por produtores familiares sob 
orientação de entidades da Rede de Projetos e Tecnologias Alternativas - 
Rede PTA- com recursos do Programa Demonstrativo A (PD/A), do Ministério 
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. No Espírito 
Santo, por exemplo, os sistemas agroflorestais vem sendo testados por cerca 
de 30 produtores familiares que cultivam café no interior da Mata Atlântica. 
Nesta e nas demais experiências observa-se a redução da erosão laminar e 
em sulcos e o aumento da diversidade de espécies. Todavia, os resultados 
econômicos dessas experiências são ainda desconhecidos, talvez pela 
dificuldade de monitorar esta dimensão. 

e) Biofertilizantes 

O pesquisador francês, Francis Chaboussou, é responsável por uma das mais 
relevantes contribuições científicas para a agricultura sustentável: a teoria da 
trofobiose (trofhe, do grego, exprime a idéia de nutrição)23. Sua teoria mostrou 
uma correlação muito estreita entre a intensidade de ataques de parasitas e o 
estado nutricional das plantas, deixando claro que mais importante do que 
"tratar" das doenças é atentar ao estado nutricional das plantas (Chaboussou, 
1987). 

23 O termo trofobiose já havia sido empregado anteriormente por outros biólogos para designar a relação 
entre dois seres na qual uma espécie protege e se alimenta das excreções ou detritos de outra. 
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As principais fontes alimentares dos predadores e parasitas das plantas são 
substâncias de alta solubilidade presentes nos tecidos vegetais, como, por 
exemplo, açúcares solúveis, aminoácidos livres e oligoelementos. A aplicação 
de agrotóxicos provoca nas plantas um estado de desordem metabólica que 
desregula os mecanismos de proteólise ( quebra de proteínas) e proteossíntese 
(síntese de proteínas) nos tecidos vegetais. Em conseqüência, sobram 
nutrientes na seiva das plantas. Como se sabe, nem todas as pragas são 
eliminadas pelos agrotóxicos. Muitos insetos, ácaros, fungos e bactérias 
adquirem resistência após sucessivas aplicações e passam a sugar das 
plantas uma seiva "enriquecida" com substâncias nutritivas que viabiliza a 
rápida proliferação das pragas e doenças. Após estudar esse processo, 
Chaboussou afirmou que a maioria das moléstias das plantas são 
iatrogênicas24. 

Algumas experiências no Brasil mostram que a superação dos problemas de 
pragas e doenças pode ser alcançada pela supressão de agroquímicos aliada 
a melhoria das condições nutricionais das plantas. Em lpê, região frutícola na 
serra gaúcha, o Centro Ecológico foi pioneiro na aplicação dessas teorias. A 
partir do manejo nutricional os agricultores orientados por esta organização 
conseguiram banir as aplicações de agrotóxicos nas macieiras, mantendo os 
mesmos níveis de produtividade. Anteriormente, sob orientação do órgão oficial 
de extensão, estes produtores faziam em média 18 aplicacões por safra. O 
abandono dos agrotóxicos possibilitou redução de custos de aproximadamente 
40% (Weid e Almeida, 1997). Redução semelhante pode ser verificada na 
produção de uva e nas demais culturas. De acordo com dados da Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER, nos parreirais convencionais 
- banhados por 30 a 35 aplicações de agrotóxicos - o custo de produção por 
hectare chega a R$ 5.000,00. Nas propriedades "ecológicas" o valor é 
estimado em R$ 300,00 (Ehlers, 1998). 

Os sistemas produtivos mais sustentáveis vêm suprimindo o uso de fertilizantes 
químicos devido aos problemas de contaminação da água, aos desequilíbrios 
metabólicos nas plantas e à degradação da microbiota presente no solo. 
Dentre as alternativas, a compostagem de matéria orgânica de origem animal 
continua sendo amplamente empregada, não apenas por suas vantagens 
nutricionais, mas também por seus benefícios para a estrutura dos solos. Em 
geral recomenda-se o uso de 2 a 5 kg de material orgânico por ano para cada 
metro quadrado. Mas a produção de esterco livre de resíduos de agroquímicos 
- como os antibióticos utilizados na avicultura - é muito restrita, limitando o uso 
deste insumo a algumas atividades mais intensivas como a horticultura (Costa 
e Campanhola, 1997). 

Em áreas mais amplas adota-se outras alternativas como os biofertilizantes 
para a adubação foliar. O mais famoso é o "super-magro" desenvolvido e 
disseminado pelo Centro Ecológico de lpê. Trata-se de um produto à base de 

24 Doenças que se originam do tratamento de outras doenças. 
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esterco de bovinos, micronutrientes e uma série de outros aditivos orgânicos 
que levaria os mais céticos a julgar que se trata de alguma poção mágica. Mas 
seu uso, em várias partes do Brasil e em alguns países vizinhos, tem gerado 
resultados espetaculares na nutrição e na sanidade vegetal. No norte do 
Espírito Santo, onde se amplia o plantio de maracujá, goiaba e limão como 
alternativas aos cafezais, o número de produtores adeptos do "super-maçro" é 
cada vez maior. 

Além dos biofertilizantes, outras formas de incorporação de matéria orgânica 
aos solos vêm sendo utilizadas, tais como: as tortas de mamona e de outros 
vegetais, a manutenção da cobertura morta sobre os solos e o plantio de 
leguminosas como "adubos verdes". 

Outra alternativa, ainda cercada de muita polêmica, é a utilização do lodo dos 
esgotos domésticos como fertilizante orgânico. O fertilizante pronto poderia 
chegar aos agricultores pela metade do preço pago pela torta de mamona. 
Otimista, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, 
SABESP, espera em breve comercializar o produto. Com os atuais 18,8 metros 
cúbicos/segundo de esgoto tratado da região metropolitana de São Paulo será 
possível produzir 100 toneladas de fertilizante por dia. Até 2015, com o 
aumento da quantidade de esgoto tratado, a produção poderá chegar a 800 
toneladas de fertilizante por dia. Mas este produto estaria, comprovadamente, 
livre da contaminação de metais pesados nocivos ao ambiente e à saúde 
humana? Ambientalistas e pesquisadores do Instituto Agronômico de 
Campinas, da UNESP e da Embrapa de Jaguariúna - investigam esta questão. 
Pelo visto, é muito difícil obter um fertilizante isento de metais pesados, já que 
o lodo de esgoto de São Paulo mistura resíduos domiciliares e industriais, 
geralmente contaminados por estas substâncias (Okuda, 1998). 

r 
r: 

- 
Por fim, merece grande destaque os avanços nas pesquisas sobre a fixação 
biológica de nitrogênio nas lavouras da cana-de-açúcar. São bastante 
conhecidos os processos de fixação de nitrogênio atmosférico por bactérias do 
gênero Rhizobium presentes em nódulos que aderem aos sistemas radiculares 
das plantas leguminosas, amplamente utilizadas como eficientes "adubos 
verdes". A descoberta importante é que a cultura da cana também se beneficia 
amplamente da fixação biológica de nitrogênio (FBN). Uma equipe de 
pesquisadores da Embrapa Agrobiologia, liderada por Johana Dõbereiner - 
uma da maiores especialistas em FBN - concluiu que dos cerca de 270 kg de 
nitrogênio consumidos por hectare até 70% pode provir da atmosfera. As 
responsáveis por esta façanha - sem a qual o custo de produção seria bem 
mais alto - são bactérias endofíticas, isto é, que vivem no interior da planta, 
mais precisamente nos vasos do xilema de onde migram até as folhas. Estas 
descobertas podem gerar num futuro próximo alternativas de fixação biológica 
de nitrogênio para outras culturas (Olivares et a/li, 1998; Táblas, 1998). 

- 
- 
- 
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d) Plantio Direto 

A preocupação com a conservação dos solos é muito mais antiga do que o 
atual debate sobre a sustentabilidade da agricultura. Porém, nos anos 60 e 70, 
no auge da modernização, agricultores, extencionistas e pesquisadores da 
região sudeste não deram muita importância ao tema. Foi só no final da década 
de 80, diante das evidências dos problemas econômicos e ambientais 
provocados pela erosão, que o debate reapareceu em círculos mais amplos. 
Mesmo assim, não surgiu na região sudeste, experiências tão avançadas e 
abrangentes como a dos programas de recuperação, conservação e manejo de 
microbacias hidrográficas desenvolvidos pelas secretarias de agricultura dos 
estados do Paraná e de Santa Catarina. 

Na região sudeste a área cultivada sob plantio direto é ainda inexpressiva, mas 
verifica-se tendência de aumento nos estados de São Paulo e Minas Gerais. 
Nas propriedades que adotam o plantio direto, a manutenção de cobertura 
morta sobre o solos aliada a diminuição da compactação reduzem a erosão em 
até 90% (Shiki, 1983). Além disso, o plantio direto aumenta a capacidade de 
retenção de água no agroecossistema, eleva os teores de matéria orgânica, 
propicia condições para o incremento da atividade microbiana e dificulta o 
crescimento de ervas daninhas. Em geral, o plantio direto reduz os custos de 
produção e aumenta a produtividade das lavouras. Na safra de milho de 
1997 /98 as lavouras cultivada sob plantio direto em Minas Gerias produziram 
6.850 kg/ha contra 6.700 kg/ha obtidos nas lavouras convencionais. A 
lucratividade foi de 39% contra 35,4 % no plantio convencional. Em São Paulo 
houve empate na produtividade 5.375 kg/ha, mas a lucratividade nas fazendas 
que plantaram milho sob os moldes do plantio direto foi de 25,8% contra 21,5% 
nas que utilizaram o plantio convencional (FNP, 1998). 

e) Adubação Verde 

Outra prática consagrada para a conservação e melhoria dos solos é a 
adubação verde. Não se trata de uma novidade, afinal, por volta de 1200 aC, 
os chineses já a adotavam. Mas, no Brasil, foi no final dos anos 80 que a 
adubação verde passou a ter alguma aceitação fora dos meios alternativos. 
Entende-se por adubação verde a incorporação de vegetais frescos ao solos, 
preferencialmente as plantas leguminosas por sua capacidade de fixar 
nitrogênio e por apresentarem sistema radicular ramificado e profundo, capaz 
que promover a melhoria dos solos em diferentes camadas (Sparovek, 1992; 
Caceres, 1994 ). 

·- 

Ao contrário do que ocorre com a maioria das práticas consideradas 
"alternativas" existem numerosos estudos sobre os efeitos provocados pela 
adubação verde sobre a condições físicas, nutricionais e microbiológicas dos 
solos e sobre a variação de produtividade decorrente de seu uso. Nas lavouras 
de cana-de-açúcar, por exemplo, quando se utiliza variedades com ciclo de 18 

'._/ 
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r: meses, há um período de seis meses entre a colheita e o próximo plantio que 
pode ser aproveitado para o plantio de alguma cultura comercial ou para a 
adubação verde. Dentre as culturas comerciais o girassol é uma das mais 
recomendadas (Camara e Monteiro, 1997). Ao optar pela adubação verde, a 
Crotalaría juncea pode aumentar a produtividade da cana-de-açúcar em até 
20%. Quando se emprega o feijão "labelabe" o aumento pode chegar a 26% 
(Caceres, 1994). A Crotalaria juncea também é uma das mais indicadas para a 
adubação verde das lavouras cítricas no estado de São Paulo (Silva, 1995). 

f) Controle biológico de pragas 

Diante da necessidade de se reduzir os impactos ambientais dos métodos 
convencionais de controle de pragas e de se ampliar a eficiência dessas 
operações, cresceu na região sudeste a aceitação de práticas antes 
consideradas "alternativas", como o controle biológico de pragas. Já se dispõe 
de alternativas comprovadamente eficazes para o controle de pragas de 
diversas culturas, particularmente para hortaliças, frutíferas e para o café. As 
técnicas de controle biológico visam favorecer o aumento das populações de 
inimigos naturais das pragas, aproveitando-se dos limites de tolerância das 
plantas. Um ponto polêmico é a provável dependência dos agricultores perante 
as empresas "produtoras" de inimigos naturais, repetindo o que já ocorre com 
os agrotóxicos. Para reduzir essa dependência, a alternativa é propiciar as 
condições para o desenvolvimento dos inimigos naturais na própria fazenda, ou 
seja, conservar parte da vegetação nativa e banir o uso de agrotóxicos. 

Nos últimos anos as pesquisas sobre controle biológico de pragas avançaram 
muito graças aos esforços de órgãos estaduais de pesquisa e de alguns 
centros da Embrapa. Um exemplo desse avanço é o controle da lagarta da soja 
(Anticarsia gemmatallis) por meio do Baculovirus anticarsia. Esta prática foi 
lançada em 1983 pelo Centro Nacional de Pesquisa da Soja e, desde então, o 
produto foi utilizado em mais de sete milhões de hectares proporcionando uma 
economia ao país estimada em 70 milhões de dólares, sem considerar os 
benefícios ambientais resultantes da não aplicação de mais de 8 milhões de 
litros de agrotóxicos. 

Além do controle das pragas da soja destacam-se outros métodos recentes 
desenvolvidos pela Embrapa: o Baculovirus spodoptera para controle da 
lagarta do cartucho-do-milho, responsável em média por 36% das perdas de 
produtividade das lavouras; ou a vespa Tríchograma utilizada no controle da 
traça do tomateiro e da lagarta do algodão (Weid e Almeida, 1997). Até mesmo 
as cigarrinhas vetoras da temível clorose-variegada-dos-citros - CVC -, 
responsáveis por perdas volumosas nos laranjais paulistas, podem ser detidas 
por meio de inimigos naturais (Gravena, 1998). - Além do estímulo ao controle biológico, utiliza-se na região o sudeste, 
particularmente nas lavouras de cana-de-açúcar, o manejo integrado de 
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pragas, ou MIP. Trata-se de uma prática que combina métodos químicos e 
biológicos para reduzir populações de pragas e minimizar seus danos 
econômicos. O que se propõe é um rígido acompanhamento da lavoura a fim 
de determinar o nível no qual as pragas ou doenças provocam prejuízos às 
culturas e o momento a partir do qual os agrotóxicos devem ser aplicados. 
Realiza-se, portanto, aplicações mais específicas diminuindo-se o número de 
produtos e o número de aplicações. Apesar das vantagens econômicas e 
ambientais, o MI P é condenado pelos defensores de um padrão mais 
sustentável, pois não elimina totalmente o uso de agrotóxicos nem interfere nas 
causas das doenças e dos ataques de pragas (Guivant, 1992; Coordeiro et allí, 
1996). 

g) Cana: Controle de queimadas e do vinhoto 

Os principais impactos ambientais provocados pelo setor sucroalcoleiro são as 
queimadas promovidas no corte da cana-de-açúcar e a disposição inadequada 
do vinhoto. A fim de coibir os problemas decorrentes das queimadas foi 
regulamentado o Decreto número 42.056 de 6 de agosto de 1997 que prevê a 
proibição da queima em vários estágios. Em um raio de um quilometro dos 
centros urbanos a proibição foi imediata. Nas áreas em que a colheita é 
mecanizável, a proibição ocorrerá em oito anos a contar da data do Decreto. 
Nas demais áreas as queimadas serão proibidas em quinze anos. 

Estas restrições vêm sendo criticadas pelas entidades de classe que apontam, 
além das desvantagens econômicas e da queda do rendimento do trabalho, os 
efeitos adversos para a saúde dos cortadores: maiores riscos de ferimentos 
provocados pela palha e aumento dos riscos de picada de cobra e de insetos. 
Mas muitos discordam desses argumentos, afirmando que o corte mecânico é 
25% mais econômico. Algumas usinas, como a São Francisco, em 
Sertãozinho, São Paulo, já mecanizaram 100% do corte. A Usina Costa Pinto, 
a maior da região de Piracicaba, descartou, em 1998, o plantio de 1 O a 15 mil 
hectares de cana-de-açúcar em área onde não seria possível mecanizar o 
corte. Em todos os estados amplia-se a tendência de mecanização (Táblas, 
1998). 

Quanto aos impactos ambientais, a maioria dos pesquisadores afirma que o 
corte mecanizado da cana-de-açúcar é preferível às queimadas. Além de evitar 
a poluição atmosférica, a colheita mecanizada tem como sub-produto cerca de 
1 O a 12 toneladas de palha picada por hectare. Este material pode ser usado 
como alimento para os animais, como fonte combustível para as usinas e 
destilarias de álcool ou ainda como cobertura morta para os solos 
(Szmrecsányi, 1994; Táblas, 1998). 

- 
- 

Se deixada sobre o solo, a palha picada formará uma espessa camada de 
material orgânico que protegerá os solos contra a erosão. Todavia, essa 
barreira dificulta - além da brota de plantas daninhas - o rebrote da própria - - 
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cana. Queimar essa palha seria um contra-senso tão grande quanto inventar 
um produto químico para eliminá-la. Uma alternativa a ser investigada é a 
inoculação de minhocas. Dois a três milhões delas por hectare podem 
transformar, diariamente, pelo menos três toneladas de palha e de terra em 
excelente fertilizante orgânico. Além disso, as minhocas realizam digestão em 
simbiose com outros microrganismos, podendo ampliar em até dez vezes a 
atividade biológica dos solos (Táblas, 1998). 

, 
r: 

Se, por um lado, a mecanização da colheita propicia várias vantagens do ponto 
de vista ambiental, por outro, essa inovação pode gerar graves impactos no 
âmbito social. Cada colheitadeira substitui o trabalho de 80 homens/dia. Em 
São Paulo o número de trabalhadores envolvidos com a cana-de-açúcar chega 
a 15% da demanda da força de trabalho agrícola. Se 60 % da área das 
lavouras for substituído pelo corte mecanizado, 89 mil cortadores perderão seu 
trabalho (Szmrecsányi, 1994). E frente a este problema não há soluções à 
vista. 

Em relação à disposição inadequada de vinhoto, a legislação já avançou muito, 
coibindo grande parte dos derramamentos nos leitos de rios. O uso do vinhoto 
como fertilizante é uma "saída" bastante vantajosa, desde que não seja 
aplicado em excesso, o que pode poluir os recursos hídricos e expor os solos a 
riscos de salinização. Quando aplicado adequadamente, cerca de 150 metros 
cúbicos por hectare, o vinhoto equivale a uma adubação de 61 kg/ha de 
Nitrogênio, 40 kg /ha de Fósforo, 343 kg/ha de Potássio, 108 kg/ha de Cálcio e 
80 kg/ha de Enxofre. Se adquiridos no mercado, esses produtos somariam US$ 
78 por hectare (Szmrecsányi, 1994; Táblas, 1998). 

Para o tratamento do vinhoto já existem alternativas de variados custos e níveis 
de complexidade. Pode-se, por exemplo, promover a evaporação do líquido até 
que a concentração de sólidos passe de 10 para 60%, tornando possível 
utilizá-lo como combustível para a destilação do álcool. É certo que se 
dispende energia na evaporação do vinhoto, ainda assim essa alternativa tem 
se mostrado vantajosa do ponto de vista econômico. Os custos dos 
equipamentos necessários à evaporação podem ser rapidamente recuperados, 
e as cinzas resultantes desse processo podem ser utilizadas como fertilizantes 
sem danos ambientais (Szmrecsányi, 1994). 

4.1.3 No domínio dos cerrados 

Ao se pensar em alternativas para a sustentabilidade da agricultura nos 
Cerrados, pode-se ter como referência a experiência de modernização dos 
países desenvolvidos, que mostra que a definição de padrões tecnológicos é 
levada a cabo por setores líderes compostos por grandes produtores e 
segundo os interesses desses grupos. Esses, através de sua influência e poder 
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de persuasão perante o Estado, atuam direta ou indiretamente no sentido de 
organizar os meios necessários para difundir tal padrão. Desta forma, não há 
como direcionar a atividade agrícola para os princípios da sustentabilidade sem 
instituir, na ação dos agentes indutores do progresso técnico nesse setor, 
instrumentos que signifiquem uma mudança de paradigma, onde a tendência 
pela simplificação e homogeneização dos espaços deverá dar lugar à lógica da 
complexificação, com impactos nos investimentos, práticas sociais e visões de 
mundo (Romeiro, 1998). 

Trata-se, portanto, de tarefa de grande envergadura, o que evidencia a 
necessidade de se tomar a problemática da sustentabilidade em termos 
abrangentes, relativos ao padrão tecnológico utilizado, e não sob a ótica de 
conseqüências isoladas ou localizadas. Isso reforça a necessidade de se 
pensar as estratégias destinadas ao setor de produção agrícola menos como 
políticas setoriais, e mais como políticas apoiadas na idéia de desenvolvimento 
rural sustentável. 

'._/ 

De forma complementar a essa afirmação, é preciso considerar ainda que a 
promoção de práticas sustentáveis na agricultura pressupõem a 
descentralização da pesquisa, do ensino, do fomento e, também, da 
formulação e gestão de políticas. Progressos alcançados nesse campo 
estiveram sistematicamente associados à participação da sociedade civil em 
todas as fases da promoção de alternativas inovadoras. 

Assim sendo, na centralidade dos esforços a serem envidados deve estar a 
construção de espaços de articulação da ampla rede de instituições 
(organizações de agricultores, onç's, igrejas, cooperativas, diferentes esferas 
do poder público, universidades e organizações multilaterais) envolvidas na 
experimentação social desse novo paradigma para o desenvolvimento agrícola. 

Essas parcerias e concertações tem o papel de potencializar e fortalecer a 
capacidade demonstrativa, experimental e irradiadora do conjunto de 
experiências inovadoras, visando apoiar a transição de um conjunto de 
experiências localizadas para práticas massificadas. Iniciativas como a 
mobilização de agricultores em torno da questão dos recursos hídricos, 
apontada por Shiki (1998), indicam a possibilidade de novas formas de 
articulação de interesses entre agricultores e outros atores na gestão dos 
recursos naturais, dentro de um quadro de redução da capacidade de ação do 
Estado. 

- 
A seguir são elencadas uma série de propostas compatíveis com a realidade 
dos Cerrados. Essas propostas são originárias das contribuições de 
intelectuais e estudiosos do tema (como Shiki, Romeiro, Veiga, Cunha, Muller, 
Abramovay), de instituições de representação de agricultores (como 
CUT/Contag), de onqs (como LeRoy et ai) e de órgãos de governo e demais 
organismos multilaterais (como FAO/INCRA e MMA). Fica, entretanto, a 

- 
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ressalva já feita quanto à restrita eficácia da adoção de propostas isoladas e 
relativas a campos e temas específicos. 

a) Reorientação da pesquisa agropecuária: 

Na busca da sustentabilidade dos sistemas agropecuários dos Cerrados, a 
pesquisa cumpre um papel preponderante, devendo ser reorientada de uma 
forma geral para garantir maior eficiência energética e conservação ambiental 
por meio do aproveitamento racional dos processos biológicos e dos recursos 
naturais renováveis. 

Shiki (1998) questiona o forte viés econômico dos estudos sobre os cerrados, 
enfocando formas de uso dos solos e dos recursos biológicos para produzir 
alimentos e outros commodities, ou buscando identificar, classificar e 
caracterizar espécies animais e vegetais em termos da sua utilidade 
econômica, quer como alimento, quer como insumo para a indústria química ou 
farmacêutica, ou ainda como combustível. Para o autor, frente ao pouco 
conhecimento sobre a biodiversidade do cerrado, seriam necessários estudos 
para desvendar a dinâmica desses ecossistemas. 

Para Shiki (1998) isso significa reverter o processo de colapso das instituições 
estatais sob políticas neoliberais, que tem deixado às corporações privadas 
todas as iniciativas de produção de tecnologias de base científica, que agora 
caracteriza o sistema de produção pós-Revolução Verde. 

Após muitas críticas, o principal sistema público de pesquisa agropecuária - a 
Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) tem aberto espaços 
para a pesquisa de técnicas não convencionais destinadas à agricultura 
familiar. Apesar desta iniciativa, ainda há vários caminhos a serem percorridos 
para uma nova e atual atuação da Embrapa e outras instituições de pesquisa, 
especialmente por ser próprio dela a geração de tecnologias mais sustentáveis. 
Pois, conforme afirmam FAC/INCRA (1995), se o trabalho de extensão pode 
ser feito por outras organizações não-governamentais, há poucos exemplos de 
entidades dedicadas à investigação em agroecologia que mantenham parceria 
com os programas de pesquisa das universidades, de centros da Embrapa, ou 
dos institutos de pesquisas. 

- 

Almeida (1997) aponta para a necessidade de novos enfoques teórico 
metodológicos nas instituições de pesquisa, buscando substituir o objetivo de 
controle pelo de potencialização dos fluxos presentes na natureza, fazendo-os 
interagir positivamente com o manejo produtivo dos ecossistemas; tratar a 
agricultura como ecossistemas cultivados e socialmente geridos, ou seja, 
dentro de um enfoque sistêmico; valorização da interdisciplinaridade ( entendida 
como a cooperação entre especialistas dos distintos ramos do saber); ciência 
integrativa, capaz de cimentar os diferentes focos do conhecimento e dar conta 
dos processos sociais e naturais; revalorização do conhecimento e do saber 
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empírico de agricultores no manejo equilibrado de sistemas agrários 
reprodutíveis. 

Nesta direção são necessárias algumas ações, entre elas: 

D Ampliar esforços de pesquisa científica e tecnológica para sistemas 
agrícolas mais complexos, integrando agricultura-pecuária para a produção 
de produtos tradicionais, bem como para a produção intensiva de produtos 
com alto valor adicionado e que requerem muita mão-de-obra; 

- 
o Criar um Banco de Dados informatizado e de fácil acesso sobre a utilização 

de tecnologias alternativas para a agricultura , entre outros temas 
abordando a utilização de máquinas, equipamentos, manejo e práticas 
conservacionistas; 

- 
- o Reorientar o melhoramento genético para a busca de resistência de plantas 

e animais às pragas, doenças e zoonoses, associadas à produtividade, sem 
no entanto partir para opções produtivistas e que possam afetar 
negativamente o meio ambiente a médio e longo prazo; 

o Adequar os equipamentos mecânicos às distintas escalas e realidades 
edafo-climáticas do agro, e fundamentadas em fontes renováveis e não 
poluentes dos agroecossistemas. 

b) Necessidades do ensino 

Os baixos índices de escolarização da população rural e as poucas 
oportunidades de acesso à educação fundamental e profissional são faces da 
realidade no campo que devem ser melhor observadas para a construção do 
desenvolvimento sustentável, e em especial, para a elaboração de propostas 
de qualificação do trabalho e para instrumentalizar ações para o pleno 
exercício da cidadania. 

As propostas orientadas para a promoção do desenvolvimento sustentável 
precisam necessariamente recompor em novas bases três vértices da 
educação rural: i) o ensino regular básico, ii) a formação profissional, iii) a 
relação dos dois anteriores com a rede de ciência, tecnologia e extensão. 
Tem sido desenvolvidas excelentes experiências neste campo, especialmente 
ligada às Casas Familiares Rurais e outra iniciativas organizadas por 
organizações não-governamentais. No campo da formação profissional, 
projetos organizados pelos próprios agricultores, através de suas entidades 
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sindicais, como sindicatos, federações, Contag e CUT vem sendo 
implementados25. 

Para tanto são necessárias algumas ações, entre elas: 

o A Embrapa e as instituições de ensino, tanto universitário, como técnico, 
bem como a extensão rural deverão incorporar em suas pesquisas, 
currículos e práticas, o enfoque da agricultura sustentável, procurando ao 
mesmo tempo, inserir-se de forma mais ativa e articulada como agentes de 
desenvolvimento na realidade produtiva, sócio-econômica, cultural e 
ambiental das regiões em que atuam. (Seminário Nacional sobre Políticas 
Públicas e Agricultura Sustentável", 1994); 

o Deverá ser criado um fundo nacional de fomento que potencialize, promova 
e divulgue projetos de desenvolvimento micro-regionais de caráter 
demonstrativo, associando organizações de produtores, organismos oficiais 
de pesquisa e extensão, instituições de ensino, ONGs e outras instituições 
de desenvolvimento rural para a geração, experimentação e difusão de 
propostas agroecológicas. Esses projetos estarão articulados com 
programas de formação e reciclagem de agricultores e técnicos na área do 
desenvolvimento rural. (Seminário Nacional sobre Políticas Públicas e 
Agricultura Sustentável", 1994); 

o Incentivo e apoio a projetos de formação profissional para agricultores 
familiares que incorporem os conceitos de sustentabilidade e da inclusão 
social; 

o Incentivo as Escolas Familiares (Casas Familiares) e outras experiências de 
educação para crianças, jovens e adultos vinculados a produção familiar. 

c) Manejo e práticas de conservação 

São inúmeras as iniciativas e propostas de manejo e de práticas de 
conservação. Aqui são apresentadas de maneira sintética as mais importantes: 

o Promover a conservação de solos através de medidas de contenção do 
escorrimento superficial da água, como as micro-bacias, curvas de nível, 
terraceamento, etc., associadas a outras práticas culturais como a 
cobertura verde e plantio direto. O uso de máquinas adaptadas ao solo 

25 A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Mato Grosso e a Central Única dos Traba1hadores do 
Mato Grosso do Sul estão negociando junto ao F AT - Fundo de Amparo ao Trabalhador - importantes 
projetos de formação profissional para agricultores familiares que, se implementados, podem significar 
um das experiências mais significativas nesta área. 
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também são considerados fatores preponderantes na conservação dos 
solos, especialmente as questões referentes à sua compactação; - 

o Incentivar a rotação de culturas visando ampliar os benefícios ecológicos da 
associação e rotação de culturas, ampliando a diversidade das lavouras e a 
conseqüente redução da susceptibilidade ao ataque de pragas e doenças. 
Pode estar articulada e integrada com a produção da pecuária, 
especialmente leiteira, suínos e aves. Conforme observado por 
(FAO/INCRA, 1995): "um sistema inteligente de rotação de culturas, que 
será ainda mais eficiente se estiver intimamente integrado com a criação 
animal, elimina parte significativa dos gastos de investimento e de custeio 
exigidos pelo padrão técnico considerado moderno. Além disto, a 
produtividade total de diversas culturas integradas entre si e com a criação 
animal é maior do que aquela obtida com uma só cultura. Isto se deve ao 
fato de que, num sistema integrado, combinam-se positivamente as 
complementariedades e simbioses naturais entre as diversas espécies 
vegetais e animais, resultando numa utilização mais eficiente dos recursos 
naturais disponíveis"; 

- 
- - 

o Aumentar a participação da adubação orgânica, especialmente em áreas 
menores e diversificadas onde são mais eficientes, face à sua inviabilidade 
econômica na monocultura. Esta prática requer procedimentos bastante 
simples, pois utiliza após tratamento, resíduos vegetais e animais 
(compostagem), evitando perdas de nutrientes, fundamentalmente o 
nitrogênio; 

- 

o Induzir práticas de controle integrado de pragas através de controladores 
biológicos. Esta prática não exclui totalmente o uso de agrotóxicos, mas 
reserva seu uso apenas como alternativo na ausência de um controlador 
biológico; 

o Adoção de esquemas mais eficientes de reciclagem de resíduos orgânicos 
e não orgânicos potencialmente úteis à agricultura26; 

o Coordenar programas de estímulo e incentivo à preservação de nascentes 
dos cursos d'água e do meio ambiente, bem como do aproveitamento de 
dejetos animais para conversão em fertilizantes; 

o Desenvolver materiais genéticos resistente ao ataque de pragas e doenças, 
que sejam capazes de alavancar a redução do uso de agrotóxicos; 

26 Usinas e destilarias em Goiás estão introduzindo tecnologias baseadas nos pressupostos agroecológicos. 
O bagaço da cana tem sido utilizado na geração de energia elétrica, a baixo custo operacional, inclusive 
com exportação para prefeituras da região. O vinhoto está sendo canalizado para as lavouras, como forma 
de evitar a poluição de rios e córregos, aumentando a fertilidade do solo. Há alguns anos está sendo 
comercializado o processo de biodigestão anaeróbica para tratamento do vinhoto e produção de biogás e 
biofertilizantes (Pietrafesa, 1995). 

- - 
- 
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o Desenvolver produtos químicos eficazes, de baixa toxidade biodegradáveis; 

o Resgatar os conhecimentos tecnológicos e gerências existentes entre 
populações nativas de diferentes regiões agroecológicas; 

d) Desconcentração de terra e renda 

Na região onde a concentração de terra é das mais elevadas e a agricultura 
familiar ainda é tratada marginalmente, a reforma agrária e outras formas de 
desconcentração são essenciais. Sua ampliação e viabilização é condição 
indispensável para preservar, defender e desenvolver a agricultura familiar, 
expandindo o processo de democratização e desconcentração dos recursos 
produtivos no campo. 

Esta reivindicação está presente em praticamente todos os movimentos 
sociais, organismos não-governamentais e em vários órgãos governamentais. 
A proposta de realização de uma ampla reforma agrária vai ao encontro da 
necessidade de geração de novas ocupações e de renda na agricultura, 
especialmente no atual período, marcado pela intensificação do desemprego. 
Junto à democratização fundiária, é fundamental a organização de um projeto 
global para a agricultura e para os espaços reformados, incorporando políticas 
para organização dos assentamentos (produção, comercialização, assistência 
técnica, crédito, saúde, educação etc.), de infra-estrutura ( estradas, energia, 
habitação etc.) e de financiamento ( créditos especiais para esse público). 

e) Incentivos à diversificação de culturas 

O processo de ocupação dos Cerrados foi assentado no incentivo à 
especialização. A agricultura patronal logrou excelente desempenho em 
aumento de produção e produtividade, porém trouxe conseqüências em grande 
parte irreparáveis, como a poluição de mananciais, rios, contaminação de 
alimentos e diversos prejuízos aos solos. 

Faz-se necessário redirecionar os incentivos para ampliar a diversificação da 
produção, não só de grãos, mas também com a pecuária, aumentando a 
sustentabilidade dos sistemas, tanto do ponto de visto econômico, como 
ecológico. Esse processo, conforme aborda FAO/INCRA (1995), permite, após 
um período de rotação, o uso de solos sujeitos à erosão; o uso mais eficiente 
da água disponível; o melhor aproveitamento de nutrientes; a redução das 
pragas; e a minimização dos riscos. Pesquisas recentes têm confirmado que as 
vantagens para a sanidade dos solos aumentam nas rotações mais longas, isto 
é, as que deixam um intervalo de até três anos entre os plantios de uma 
mesma cultura. 



CONSÓRCIO 
MlJSEU EMHJO GOELDI 

'Mf'.EG 
TJSP~@CA'M 
.A:FE0FI 

- 
76 - 

f) Financiamento e seguro da produção 

De nada adianta planejar um conjunto de práticas e manejas se as condições 
para sua implementação não forem satisfatórias. Para isto é necessário 
promover a capitalização dos produtores familiares, garantindo recursos para 
equipamentos e infra-estruturas individuais e coletivos, e apoiar a geração de 
sistemas associativos e descentralizados de crédito, beneficiamento, 
industrialização, armazenamento, transporte e comercialização. Essa 
descentralização, além da melhoria das condições de renda no campo, 
possibilitará o aumento substancial do emprego em meio rural. 

- 
Também devem ser incorporados em suas estratégias e meios o princípio da 
diversidade da agricultura e dos ecossistemas. Os instrumentos e as 
instituições da política agrícola deverão estar organizados e orientados 
progressivamente para fomentar a implantação e desenvolvimento de práticas 
e sistemas agroecológicos de produção. Nesse contexto, os recursos do 
crédito público deverão ser reservados exclusivamente à agricultura familiar, 
destinando-os ao desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis e 
rompendo com a relação atualmente existente entre crédito e adoção do 
"pacote" agroquímico. 

- 
. ...,, 

De forma semelhante, Almeida (1997) considera que devem ser colocados, 
mediante políticas públicas, à disposição dos agricultores mecanismos de 
estímulo às práticas agroecológicas, como a diversificação da produção e a 
associação agricultura-pecuária; a rotação de culturas; práticas de controle 
integrado de pragas; conservação e recuperação de solos por meios 
mecânicos e práticas culturais; valorização da biodiversidade agrícola e 
desenvolvimento de sistemas agroflorestais. 

g) Assistência técnica 

De forma geral, é pequeno o número de agricultores que dispõem de 
assistência técnica prestada periodicamente no estabelecimento por 
profissionais habílitados. E isso vem diminuindo nestes doze anos, 
especialmente nos três maiores estados da Região. Somente o Distrito Federal 
reestruturou sua assistência técnica. 

._., 

Apesar disso, tem surgido um conjunto de organizações, tais como ONGs e 
cooperativas de prestação de serviços, constituídas por técnicos habilitados 
que prestam serviços a agricultores, conveniados ou não com a Rede Pública. 
Este situação tem como pontos positivos a possibilidade da comunidade ou 
grupo escolher diretamente seus técnicos, oportunizando inclusive o retorno de 
seus antigos membros, que muitas vezes saíram para estudar "fora" e não 
encontram possibilidades de emprego após a conclusão de seus estudos. São 
propostas que, enfim, vem exercitando a concepção de uma assistência 

-· 
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técnica estruturada em bases públicas, porém, não necessariamente estatal 
(ver PNUD, 1997). 

h) Reflorestamento 

Merece destaque diante do rol de problemas da Região uma política de 
reflorestamento. Com uma grande quantidade de matas nativas, os Cerrados 
estão constantemente sujeitos à "ação modernizadora", através da utilização 
das matas nativas para lenha e carvão. São também constantes as queimadas 
ocasionadas pelos próprios proprietários, como uma forma de manejo (limpar 
pequenas vegetações) para a preparação do terreno. 

Torna-se necessano, ao considerar as funções ambientais e de 
desenvolvimento dos Cerrados e de suas florestas, contemplar o manejo 
florestal sustentável, a conservação da diversidade biológica (fauna e flora), a 
conservação do solo e dos recursos hídricos, e fundamentalmente a 
participação da sociedade civil, os principais envolvidos. 

É preciso ampliar as ações nas áreas de conservação e manejo sustentável 
das florestas existentes, de restauração de áreas degradadas e criação de 
novas florestas. Outras ações podem ser feitas nas áreas de legislação, 
descentralização das responsabilidades de manejo florestal, maior 
transparência nos debates e participação no processo de decisão, 
reorganização das linhas de crédito e programas de reflorestamento, etc. 

4.1.4 No complexo regional Nordeste 

Não haverá agenda de desenvolvimento rural sustentável para Nordeste se 
não forem superados os obstáculos que entravam o crescimento de sua 
agropecuária, principalmente a da grande mancha não-irrigável do semi-árido. 
Mas é uma perigosa ilusão acreditar que a superação desses obstáculos possa 
vir de fora, por melhor que venha a ser a ação do governo federal e dos 
governos estaduais. Não menos absurdo é imaginar que tal superação possa 
resultar de algum tipo de ação isolada, desta ou daquela organização pública 
ou privada. Os pontos de estrangulamento estão muito mais no âmbito do 
desempenho institucional em geral do que em qualquer outra das variáveis que 
possam ser consideradas. 

Como se vê a seguir, técnicas de convivência com a seca estão brotando do 
setor público (Embrapa), da iniciativa privada (Padilha) e do terceiro setor 
(Centro Caatinga). Mas é extremamente precária a difusão dessas técnicas 
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pelos órgãos oficiais de assistência técnica e cooperativas. E as contribuições 
das ONGs continuam a ser gotas no oceano. Somada à verdadeira indigência 
do ensino básico e da formação profissional, essa precariedade da 
extensão/assistência técnica escancara a completa ausência do ambiente 
educacional que poderia colocar milhões de jovens sertanejos no rumo de 
práticas agropecuárias minimamente adequadas à fragilidade dos 
ecossistemas em que vivem. 

- - 
- 

Em tais circunstâncias, enquanto não surgirem pactos territoriais de âmbito 
micro/mesorregional, de nada valerão longas listas de objetivos, linhas de 
ação, propostas de política, formas de gestão, etc., para toda a agropecuária 
nordestina (como, p.ex., a do FORUM NOROESTE,1993). Experiências da 
região Sul indicam claramente que esses pactos territoriais costumam ser 
alavancados pela elaboração de diagnósticos micro/mesorregionais por 
organizações de pesquisa, de extensão e de educação popular que sejam 
capazes de mobilizar e articular cooperativas, associações, enfim, os agentes 
sociais mais dinâmicos de cada localidade. 

- 

Os programas governamentais de ação fundiária, de fortalecimento da 
agricultura familiar, de irrigação, de educação, de saúde, de assistência social, 
etc., só serão eficazes quando induzirem esses agentes sociais mais dinâmicos 
a uma articulação em âmbito local da qual resulte seu pacto de 
desenvolvimento sustentável. Se não tiver essa qualidade, por mais bem 
intencionada que seja, a ação governamental pouco ou nada modificará a 
trágica situação atual. Não será apenas com obras, por melhor que sejam, que 
se poderá tirar o sertão nordestino da calamitosa situação em que foi metido 
pelos inúmeros governos que tudo fizeram para evitar o envolvimento direto da 
população na busca de soluções técnicas de convívio com a seca. 

- 

a) Um projeto polêmico: a transposição do São Francisco 
. .., 

A necessidade de gerenciamento integrado dos recursos hídricos é um dos 
principais argumentos em favor do "Plano de Desenvolvimento Sustentável da 
Bacia do Rio São Francisco e do Semi-Árido Nordestino", proposto pela 
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf), e mais 
conhecido como projeto de transposição de águas do Rio São Francisco. Trata 
se de um sistema específico de recursos hídricos cujos efeitos prometem "Uma 
revolução no Nordeste", título do artigo do presidente da Codevasf, Airson 
Bezerra Lócio, publicado no jornal O Estado de São Paulo de 8/6/98. 

O plano propõe "a coordenação de ações multissetoriais (que normalmente se 
dão de forma desencontrada) para que se promova a ascensão econômica e 
social da região a partir do adequado manejo dos recursos naturais e, 
consequentemente, da ampliação da oferta de água. O abastecimento de 
recursos hídricos passa a ser regido por um sistema de uso múltiplo, baseado 
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numa rede de canais, adutoras e reservatórios interligados, superando a antiga 
premissa de simples armazenamento de água. O sistema de uso múltiplo 
permite tomadas de água simultaneamente para irrigação, abastecimento 
humano e animal e outros usos, evitando desperdícios e, numa escala mais 
ampla, propiciando o aumento da geração de energia elétrica e até a melhoria 
de condições das vias navegáveis. ( ... )éa receita exata para que a Califórnia 
brasileira deixe de ser apenas um sonho. ( ... ) só acontecerá quando todo o 
Brasil estiver consciente do que é um projeto ( ... ) que impactará mais de 30 
milhões de pessoas e poderá criar mais de 15 milhões de postos de trabalho. 
Não chega a ser exagero afirmar que estaremos muito próximos de uma 
revolução social no Nordeste. Já não será sem tempo." 

Há quem diga não haver outra solução para o Nordeste fora da trasnposição 
das águas do São Francisco. "Qualquer outro projeto será apenas paliativo", 
afirma o engenheiro agrônomo Antonio Evaldo Klar, que é coordenador do 
curso de pós-graduação em irrigação e drenagem da Faculdade de Agronomia 
do campus de Botucatu da Universidade Estadual Paulista (Unesp). (Folha de 
São Paulo, 12/05/98) 

r 

Esse plano, que interligaria as principais bacias hidrográficas nordestinas com 
as águas do São Francisco, também integraria os principais açudes, alterando 
a atual sistemática de gerenciamento desses reservatórios, ampliando a sua 
capacidades de regularização de vazões e reduzindo as perdas por 
evaporação pelo efeito sinérgico da operação. Por isso, sua execução vem 
sendo reivindicada pelo Departamento Nacional de Obras Contra a Seca 
(Dnocs)27. 

- 

Em artigo publicado pela revista Agroanalysís de março de 1998, seu diretor 
geral, Hildeberto Santos Araujo, afirma que a implementação do projeto de 
exigirá "uma harmonização dos interesses dos diversos estados que possuem 
bacias receptoras entre si e com os estados possuidores de áreas que 
integram a bacia doadora. Essa engenharia política demandará da União que 
exerça seu papel regulador e de árbitro. Advogamos que esse papel seja 
delegado ao Dnocs, fazendo dele o gestor natural das águas provenientes da 
transposição do rio São Francisco" [Agroanalysís 18(3):58]. 

Mas não foi essa competição entre Codevasf e Dnocs que postergou o início 
das obras necessárias à transposição ( cuja base seria a construção de uma 
espécie de longo elevador para captar água do São Francisco em Cabrobó, 
PE, que está a 315 metros acima do nível do mar, e conduzi-la por 115 km até 
Jati, CE, onde atingiria 475 metros acima do nível do mar, antes de correr por 
gravidade, aproveitando leitos de rios e riachos). Foi principalmente a 
resistência do estado da Bahia que impediu o cumprimento dessa promessa 
feita pelo presidente Fernando Henrique Cardoso durante a campanha eleitoral 
de 1994. 

27 Instituição, como se sabe, cuja extinção acaba de ser proposta por Medida Provisória. - 
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O deputado federal José Carlos Aleluia (PFL-BA) e o secretário da Agricultura 
da Bahia, Pedro Barbosa, alegam que a transposição necessita de um estudo 
minucioso de impacto ambiental e de disponibilidade de água do rio, que nasce 
em Minas Gerais, corta a Bahia e banha ainda parte de Pernambuco, Alagoas 
e Sergipe. Aleluia diz que o projeto é técnica, econômica e financeiramente 
inviável. Nos moldes como foi concebido, o projeto causaria, de acordo como 
deputado, um desperdício enorme de água por evaporação e infiltração. Tanto 
o ex-governador da Bahia, Paulo Souto, como o atual, César Borges (ambos 
do PFL), dizem ser um grande erro tentar verter as águas do São Francisco 
sem antes recuperar o manancial. O rio está assoreado e com as matas ciliares 
destruídas em vários pontos. Além disso, Borges diz que a carência de água do 
semi-árido baiano é tão grande quanto a dos outros Estados nordestinos, pois 
60% dos 415 municípios da Bahia se situam no Semi-Árido, que é o maior do 
Nordeste. Por essa razão, o governador não vê justificativa para atender os 
outros Estados em prejuízo da Bahia. "Temos dois grandes projetos de 
irrigação, o Baixio de lrecê e o Salitre, que aguardam liberação de verbas 
federais para serem executados" (O Estado de São Paulo, 15/05/98, A8) 

- - 

.....,,. 

Esses argumentos são considerados "flagrantemente egoístas" pelo outro lado, 
composto pelos quatro estados que seriam beneficiados pela execução do 
projeto: Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. 

- 
O conflito começou no final no governo Itamar Franco, quando o ministro da 
Integração Regional, Aluizio Alves, encarregou o secretário nacional de 
irrigação, Abelírio Vasconcelos da Rocha, de "desarquivar a idéia grandiosa da 
transposição e transformá-la em projeto básico de engenharia técnica, 
economicamente exequível. Após 15/11/94, acrescentou-se aos méritos do 
projeto a viabilidade política, pois a posse do presidente então eleito era 
garantia de continuidade administrativa. Em 21/12/94 estavam prontos o 
projeto básico e o edital para licitação das obras federais, que seriam 
executadas em quatro anos (95 a 98), estimando-se o investimento total em R$ 
700 milhões. No valor estava incluído o custo do estudo de impacto ambiental, 
cujo executor era a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, que 
produziu e entregou o primeiro relatório do trabalho antes do final do ano. ( ... ) o 
Banco do Nordeste estudou a viabilidade econômica do projeto, chegando a 
uma taxa interna de retomo de 13,1% ao ano ( ... )." (cf. artigo "Proposta 
negociada" de Abelírio da Rocha, publicado pelo jornal Folha de São Paulo de 
16/05/98, na coluna Tendências/Debates, pag. 3) 

- 

Depois que a Confederação Nacional das Indústrias (CNI) abraçou a causa da 
transposição, considerando-a imprescindível ao desenvolvimento do Nordeste, 
Abelírio (Bira) Rocha, atual presidente da Federação das Indústrias do Rio 
Grande do Norte, endureceu suas críticas ao governo: "Fernando Henrique se 
dobra à vontade de Antonio Carlos Magalhães", declarou à Folha de São Paulo 
( 11 /05/98, p. 1-6). Mas o novo ministro de Políticas Regionais, Ovídio de 
Angelis, garante que os estudos de viabilidade técnica, econômica e social - - 
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estarão concluídos até julho de 1999. E garante também que se esses estudos 
forem aprovados, as obras serão iniciadas em janeiro de 2000. ( O Estado de 
São Paulo, 19112198). 

Com o apoio irrestrito das federações - exceto pela da Bahia - as lideranças 
empresariais do Nordeste programam para janeiro 99 um encontro sobre o 
assunto com as novas bancadas na Câmara Federal. Estão convencidas de 
que a transposição do São Francisco garantiria a perenização de rios 
importantes como Apodi (RN), Piancó (PB), Piranhas ou Açu (PB e RN) e 
Jaguaribe (CE). ( Gazeta Mercantil, 20/12198) 

Todavia, segundo José Paulo Cavalcanti Filho, que foi secretário-geral do 
Ministério da Justiça durante o governo Sarney, vai-se jogar recursos fora, pois 
não há excedentes de água, nem estudos sérios sobre o assunto. "A única 
coisa de que se sabe com certeza é que os beneficiários imediatos serão os 
mesmos de sempre: grandes empreiteiras, fabricantes de equipamentos de 
grande porte, especuladores em geral e proprietários de terras. Assim, em vez 
de estudos que em curto tempo integrariam ao debate a sociedade civil, 
prefere-se a pressa alucinada na compra de equipamentos e contratação de 
obras que importarão dispêndios muito expressivos." (" As águas vão rolar" 
Folha de São Paulo, 22-06-94, pag. 2-2) 

A falta desses estudos foi confirmada quatro anos depois pelo paraibano 
Fernando Catão, que foi o ministro de Políticas Regionais do governo FHC até 
abril de 1998. Para ele, o projeto elaborado no final do governo Itamar era uma 
"loucura" por não contar com estudos detalhados sobre a viabilidade da 
irrigação. "Não quero que meus impostos paguem o custo de um projeto 
desse", declarou. Acusado pelo ex-ministro Aluizio Alves de pretender 
beneficiar a Paraíba em detrimento do Rio Grande do Norte, Catão se defende 
dizendo que a inclusão de mais um ramal no novo projeto teve como objetivo 
abastecer o Cariri paraibano, uma das regiões mais secas do Nordeste. (Folha 
de São Paulo, 12-05-98). 

b) Linhas de ação do sistema Embrapa 

Só a melhora da capacidade de convivência com a seca poderá fazer emergir 
um aproveitamento mais racional de 40 milhões de hectares não-irrigáveis. 
Para tanto, a linha estratégica de pesquisa do sistema Embrapa tende a se 
concentrar na busca de alternativas para a alimentação animal, como novas 
forrageiras. Adicionalmente, a pesquisa poderá ajudar também a fase de 
transformação e comercialização, procurando nichos específicos de mercado, 
tanto para carne como o leite. Além disso, para aumentar a oferta de água, a 
pesquisa poderá vaibilizar a dessalinização de águas de poços subterrâneos 
com manejes de rejeitas ( extração dos sais para fins industriais, criação de 
peixes, irrigação de forrageiras tolerantes a sais, etc.). Nessa direção, a 
Embrapa já desenvolveu vários métodos de captação de água de chuva 
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usando tração animal ou motora, além de gerar técnicas de conservação de 
água para consumo humano. Portugal & Contini (1998) destacam as seguintes: 

o Irrigação de Salvação - A ênfase é dada ao aproveitamento do escoamento 
superficial da água da chuva. O sistema de barreiro e a utilização de 
barragens subterrâneas em áreas de vazantes permitem, em pequena 
escala, a produção de grãos como milho, caupi ou sorgo e culturas de maior 
expressào econômica como a melancia. 

o Controle da percolação em pequenos reservatórios - Tecnologias 
desenvolvidas permitem minimizar as perdas de água em pequenos 
reservatórios. Uso de revestimentos como o plástico e misturas de solo 
cimento reduziram a percolação da água das pequenas represas em mais 
de90%. 

o Captação de água para consumo humano através de cisternas - O sistema 
consiste na captação da água de chuva, escoada pelos telhados das casas 
ou de área especialmente preparada para isto. A água é filtrada e 
armazenada em cisternas para posterior consumo familiar. 

._, 

Dentre as tecnologias desenvolvidas pelo sistema Embrapa para a 
ovinocaprinocultura, destacam-se sistemas de produção mais eficientes, como 
pastagens, melhoramento genético de raças e processamento de produtos. 
Meia dúzia foram relacionados por Portugal & Contini (1998): 

o Manejo da vegetação nativa - Manejo sustentado da vegetação nativa, 
através de práticas como o raleamento, o rebaixamento, o enriquecimento e 
da combinação destas mesmas práticas. Aumento da disponibilidade de 
forragem nativa no período chuvoso, acompanhado da melhoria de sua 
qualidade. Isto permite quadrupicar a produtividade animal do sistema 
tradicional. 

o Controle sistemático da verminose - Consiste na aplicação de vermífugos 
ao longo do ano, com o número de aplicações variando em função das 
precipitações pluviométricas de cada região. A técnica proporciona um 
melhor controle anti-helmíntico dos rebanhos com a racionalização dos 
custos. 

o Transferência de embriões em caprinos - Padronização de métodos de 
sincronização do estro, superovulação de cabras e técnicas de colheita e 
inovulação de embriões caprinos. A técnica proporciona o aumento rápido 
do pool genético de fêmeas de alta produção, controle de doenças e a 
multiplicação e preservação de raças nativas. 

o Sistema de controle leiteiro - Este sistema facilita a identificação dos 
melhores animais, caracterizando-os pela qualidade e produtividade, 
sempre atrelado à árvore genealógica. 

o Cabrito Mamão - Foram desenvolvidos sistemas de produção para o abate 
de caprinos precoces, com peso de carcaça entre 4 e 6 quilos, aproveitando 
os machos do sistema de leite. A carne obtida é de excelente qualidade e 
destina-se a mercados mais exigentes. 
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o Tecnologias de carne - Foram desenvolvidos processos de cortes 
padronizados de carcaças de caprinos e ovinos, resultando preços 
diferenciados. Tais cortes agregam valor às carnes e reduzem o 
desperdício. 

O grande desafio da cadeia produtiva da ovinocaprinocultura é estabelecer 
simultaneamente a agroindústria da carne, da pele e do leite, eliminando 
gargalos facilmente identificáveis. Para tanto, Portugal & Contini (1998) 
enfatizam as seguintes linhas de pesquisa para o futuro: (i) Melhoria genética 
das principais raças; (ii) Estudos que visem o aumento da capacidade de 
suporte dos sistemas de produção; (iii) Controle das principais doenças; (iv) 
Associar estudo de caracterização da qualidade da carcaça, o rendimento de 
cortes e de tecidos com o desenvolvimento alométrico dos rebanhos; (v) Apoiar 
o desenvolvimento da agroindústria da carne, da pele e do leite; (vi) 
Implementação de um arrojado programa de capacitação nas áreas de 
produção e de processamento de produtos; e (vii) Apoiar o processo de 
reestruturação econômica das unidades familiares de produção. 

No que se refere a esta última linha de pesquisa, já foram realizados trabalhos 
de melhoramento genético, manejo e controle sanitário adaptados às 
circunstâncias dos produtores familiares. Também foram desenvolvidos 
sistemas de alimentação de bovinos à base de manejo integrado de caatinga, 
capim-buffet e leucena, além de sistemas de raleamento da caatinga, 
enriquecida com a introdução de leguminosas e forrageiras. Na área de 
culturas, foram lançadas variedades de feijào precoce, com ciclo de produção 
curto, permitindo boa produção mesmo em face da instabilidade de chuvas; 
variedades de sorgo e milheto, com pouca exigência hídrica, para alimentação 
humana e animal; novas cultivares de mandioca precoces e resistentes; assim 
como variedades de gergelim e amendoim mais produtivas e resistentes. Outra 
área da pesquisa agropecuária mais voltada à agricultura familiar que merece 
destaque é a da pequena agroindustrialização mediante desenvolvimento de: 
(i) minifábricas para processamento de castanha de caju e de pendúnculo; (ii) 
secadores de frutas, peixes e grãos, movidos a energia solar, elétrica ou a gás; 
(iii) casas de farinha melhoradas. 

No futuro, a pesquisa do sistema Embrapa voltada para a agricultura familiar 
deverá dar prioridade para os seguintes aspectos, segundo Portugal & Contini 
(1998): 

Inovações adequadas às circunstâncias e potencialidades dos 
agricultores, tomando em consideração seu nível educacional, suas 
instituições, sua racionalidade, seu limitado acesso a insumos e serviços 
e, principalmente, seus recursos disponíveis no estabelecimento. Ou 
seja, priorizem a geração de tecnologias "de processo" sobre as "de 
produto"; 
Inovações que permitam o uso racional dos recursos naturais e 
capacitem os agroecossistemas a manter a sustentabilidade dos seu 
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níveis de produtividade, mesmo quando sujeito a choques ambientais 
maiores, não-freqüentes e relativamente imprevisíveis; 
Maior inserção do agricultor no mercado ("pós-porteira"), de modo a 
proporcionar-lhe uma visão mais objetiva do contexto econômico e das 
estratégias de valorização dos seus produtos, permitindo-lhe uma base 
mais segura para iniciar um processo de verticalização; e, 
Enfoque sistêmico como instumento metodológico fundamental, 
priorizando a pesquisa em meio real e legendo o agricultor e o 
e.xtensionista como parceiros ativos em todas as etapas do processo 
(EMBRAPA, 1998 apud Portugal & Contini, 1998)) 

Mas o ambiente de pesquisa, ensino e assistência técnica integral (PEATI) que 
os agricultores familiares do sertão nordestino necessitam para vencer os 
obstáculos impostos por um meio natural tão hostil não pode resultar apenas 
das atividades dos 396 cientistas que trabalham nas 14 unidades nordestinas 
dos Sistema Embrapa (entre as quais há 8 estaduais com apenas 598 desses 
396 cientistas). 

Mesmo juntando a esse universo uma parte dos 353 professores ligados a 
cursos de pós-graduação que, presumivelmente, realizam algum tipo de 
pesquisa agropecuária, fica-se muito longe do capital intelectual necessário a 
qualquer processo que possa vir a ser chamado de desenvolvimento rural 
sustentável. É evidente que o "terceiro setor'' terá uma papel crucial na 
construção desse estratégico ambiente de PEATI. Por isso, é de fundamental 
importância alavancar as iniciativas das sociedade civil que já estão abrindo 
esse caminho com ações de desenvolvimento local que podem servir de 
exemplo. 

e) Modelo da iniciativa privada: "Base Zero" 

"Base Zero" (BZ) é a noção com a qual o engenheiro mecânico José Artur 
Padilha,56, da empresa STR - Sistemas Técnicos Racionais Ltda. combate "os 
manejes produtivos baseados em investimentos fisicamente impertinentes, que 
impliquem em fenômenos deletérios como erosão de solos, esgotamentos 
hídricos ambientais, perdas de biodiversidade, etc." 

Essa noção vem sendo desenvolvida por Padilha em Afogados da lngazeira, 
PE, na Fazenda Caroá, que tem 650 ha, dos quais 450 numa mesma 
microbacia hidrográfica, chamada Carapuças. Trata-se, em última instância, de 
um esquema que visa a gestão ótima dos recursos hídricos de uma microbacia. 
A inovação básica surgiu em 1989, quando, depois de muitos anos de 
insucesso, o engenheiro descobriu que seus barramentos precisavam ser 
construídos em formato de arcos romanos deitados. Quatro anos depois, ele 
percebeu que seria melhor construi-los exclusivamente com pedras secas ( sem 
utilização de argamassas aglomerantes) inteligentemente dispostas, formando 
o corpo das obras, e dispensando-se a escavação para fundações estruturais. 

- 
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Foi assim que, em 1996, ele obteve uma "dinamização da disponibilidade de 
água para abastecimento, obtida a partir da implementação de barramentos 
encadeados em série, com a implementação de singelos sistemas 
gravitacionais de captação, redes de condução, armazenamento intermediário 
e distribuição da água, com uma conseqüente revolução nos manejas da 
alimentação dos animais." (PADILHA, 1998) 

O princípio básico é organizar um aproveitamento máximo do conjunto das 
águas das chuvas, associadas a todos os demais fenômenos físicos, químicos 
e biológicos que elas desencadeiam ao se precipitarem, escoarem e evapo 
transpirarem. E isto em favor de cada sistema produtivo definido por microbacia 
hidrográfica, ao longo de cada ciclo operacional de um ou de vários anos. 

"Os barramentos Base Zero têm forma de arcos romanos deitados e rampados 
parecendo na disposição em planta baixa, luas em fase de quarto crescente ou 
minguante. Eles operam segundo uma disposição geográfica da posição 
convexo-côncava respectivamente no sentido nascente-foz. Trabalham, 
portanto, pressionados pela força de escoamento das águas. ( ... ) Tais obras se 
estruturam sustentavelmente porque, ao terem a forma e a organização 
construtiva concebida, funcionam submetidas a tensões de compressão pura. 
Esse tipo de tensão é indutor da consolidação estrutural, ao comprimir os 
blocos de pedras uns contra os outros e toda a obra contra os blocos maiores 
de escoras situados em suas extremidades. Também induz um funcionamento 
gradualmente aperfeiçoado dos barramentos, 'cimentando-os' pela vedação 
das frestas dos entre-blocos, por detritos proporcionalmente de pequeno porte, 
igualmente comprimidos pelas mesmas tensões. Essas pequenas obras ( .. ) 
são estruturas muito simples de custos quase irrisórios." (PADILHA, 1998) 

Como primeiro efeito nos ciclos naturais anuais, uma parte dos minerais e 
materiais orgânicos diluídos ou transportados pelas águas vai de encontro aos 
barramentos, colmatando e vedando gradualmente os interstícios das pedras. 
Em efeito simultâneo, os materiais transportados pelos enxurros são 
decantados, assoreados e sedimentados em camadas, devido a perda de 
energia ocasionada pela horizontalidade do trajeto. Desse modo, preenchem 
as calhas dos cursos d'água temporários anteriormente erodidas, segundo 
planos de leve inclinação, além de regularizar a superfície de terraços em 
formação. Surgem terraços topograficamente regularizados, umidificados, 
fertilizados, nos quais a biodiversidade pode se regenerar. Formam-se, assim, 
manchas de solos encadeadas que resultam de terraços crescentemente 
umidificados e fertilizados. E essas áreas acabam desencadeando novos 
trabalhos naturais gratuitos, como os realizados pela micro e mesa fauna, 
tornando-se, por isso mesmo, "a faceta principal da base zero". (PADILHA, 
1998) 

Mas é preciso enfatizar dois aspectos cruciais sobre esses barramentos BZ: a) 
só podem e só devem ser implementados em larga escala depois de um 
cuidadoso e bem mais detalhado conhecimento da matéria por parte de todos 
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treinamentos curtos, mas exigirá a seguir "um vínculo firme de compromisso 
social prolongado."( ... ) "Depois dos primeiros enxurras, exigirá, quase que com 
certeza, uma intervenção construtiva complementar imediata e indispensável, 
capaz de renivelar geometricamnte a crista vertedora normalmente desnivelada 
por acomodações previstas e intencionais na ação física dos primeiros 
enxurras." (PADILHA, 1998) 

- 
- 

Segundo Padilha, seu "conceito" BZ já se notabilizou na região porque "vem se 
mostrando capaz de resolver, definitivamente, em tempos proporcionalmente 
curtos e a custos baixíssimos comparativamente a outras alternativas, 
problemas crucias como a recuperação do solo, o abastecimento d'água em 
regime de continuidade, uma plena integração econômica da flora e fauna 
nativas etc. ( em suma, em prazos ecologicamente curtos e a partir de 
investimentos efetivamente compatíveis reverte-se a desertificação e inicia-se 
uma geração de renda econômica para a sociedade em áreas anteriormente 
inutilizadas para a civilização e subtraídas do meio ambiente biologicamente 
produtivo). Origina uma nova economia sustentável, progressivamente 
otimizda, que mesmo produtivamente variável ao longo dos anos, segundo as 
pulsações climáticas naturais inevitáveis da região, revela-se satisfatória 
mesmo nos anos muito secos." (PADILHA, 1998) 

- 

O engenheiro considera necessário conciliar racionalmente "a interação lógica 
das manifestações gratuitas da natureza através das leis da física, da química 
e da biologia, com as ações sociais. Desse modo, por uma perfeita captura das 
contribuições gratuitas da natureza, viabiliza economicamente as unidades de 
produção rural hoje quase totalmente falidas exatamente por não estarem 
organizadas de modo a haver tal conciliação racional." (PADILHA, 1998) 

Por isso, diz Padilha, é necessário zerar os gastos com os esquemas 
tradicionais e atuais, pois foi o próprio modo de povoamento da mancha semi 
árida do Nordeste que "dilapidou parte substantiva do seu capital ecológico sob 
a as formas da hidrogeologia ( especialmente a de águas subterrâneas de baixa 
profundidade acumuladas nos interstícios geológicos dos aluviões), solos, flora, 
fauna (macro, meso e micro), etc., capitalizados num conjunto integrado e 
organizado pelo sistema da natureza durante, seguramente, muitos milhares de 
anos. O que a natureza levou tanto tempo para construir foi assim dilapidado 
em apenas algumas centenas de anos ( quando não se dispunha de energia 
fóssil). Com o advento da energia proveniente do petróleo e formas 
decorrentes, esta velocidade de esgotamento do meio ambiente sofreu 
significativo aumento. Já que o semi-árido sofreu uma abordagem econômica 
absolutamente imprópria quanto à sua ecologia - usufruiu-se sofregamente 
capital ambiental como se estivesse usufruindo renda - há que se reverter os 
atuais modos de usufruto. Isto de forma a aproveitar de maneira absolutamente 
otimizada a farta energia que vem do Sol, passível, não obstante, de ser fixada 
economicamente, apenas durante breves períodos anuais nos quais se - 
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viabiliza a produção de fotossíntese pela instantânea disponibilidade de água." 
(PADILHA, 1998) 

r: 

"Como demonstram as catástrofes regionais das secas plurianuais cada vez 
mais vizinhas umas das outras e portanto mais freqüentes, é inadiável a 
cessação dos atuais efeitos devastadores. Referimo-nos aos efeitos de 
empobrecimento ambiental progressivo combinado com um renitente 
desperdício cometido por investimentos econômicos tecnicamente 
impertinentes. ( ... ) O prejuízo com investimentos sócio-econômicos 
impertinentes cometidos com base nas poupanças públicas sob formas de 
programas diretos, concessão de incentivos fiscais e linhas de crédito para 
financiamentos, precisa cessar imediatamente. Isto porque seu desperdício é 
quase completo e muito vultoso. Mina definitivamente todas as energias sociais 
e institucionais disponíveis para um verdadeiro encaminhamento da solução 
produtiva do Nordeste semi-árido. Provam a afirmação as muitas décadas de 
esforço quase inútil, e ao longo delas, muitos bilhões monetários quase 
totalmente desperdiçados, enquanto o problema ao invés de ser resolvido, ano 
a ano se agrava." (PADILHA, 1998) 

d) Modelo de ONG: o projeto do "Caatinga" 

r- 

Trata-se de uma ONG criada em 1986 em Ouricuri, PE com a missão de 
"ampliar a capacidade de convivência com o semi-árido, trabalhando o 
agroecossistema familiar''. Seu esforço inicial se concentrou no 
desenvolvimento de um sistema de produção adequado à realidade dos 
agricultores familiares do Sertão de Araripe. Aos poucos, foram implementadas 
também ações de disseminação, além de "um trabalho educativo de reflexos 
mais sólidos (porém de longo prazo), através da escola rural de Ouricuri." 
(MADUREIRA & CARVALHO, 1996) 

r: 

r 
r 
r- 

Sob o prisma tecnológico, essa ONG concentrou seus esforços em duas linhas: 
a) reserva local de água para diminuir as longas e árduas caminhadas e para 
permitir o desenvolvimento de atividades agropecuárias; b) produção de 
alimentos suficiente para a sustentação da família. Ou seja, o "carro-chefe" da 
atuação inicial do centro foi chamado de "binômio água I segurança alimentar'' 
da família sertaneja. "No âmbito das tecnologias geradas, há uma relevância 
especial àquelas relacionadas com os recursos hídricos ( cisterna de placas, 
barreiro-trincheira e barragens subterrâneas), com a viabilização da criação de 
cabras ( cangas, cercas mais econômicas, ampliação do suporte forrageiro, 
melhoria genética, etc.), com a apicultura e com a produção local de sementes 
e mudas." (MADUREIRA & CARVALHO, 1996:13) 

r: 
"Nos últimos quatro anos, o CAATINGA passou a diminuir o esforço na 
experimentação, intensificando as ações de disseminação dos sistemas já 
desenvolvidos. Tal decisão se baseou no pressuposto de que o estágio atual já 
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permite oferecer um leque amplo de alternativas que precisam ser difundidas 
através do efeito-demonstração. Essa estratégia de disseminação tem como 
principais instrumentos o Crédito Alternativo que o CAATINGA ofereceu aos 
produtores, com retorno em equivalente-produto, e o Programa Alimento por 
Trabalho, especialmente utilizado nas obras de captação, armazenamento e 
utilização racional de água. O novo projeto, negociado com a União Européia 
(Oxfan, Novib, Save the Children}, mostra claramente a intenção de expandir 
essa nova estratégia, inclusive com uma significativa ampliação das áreas de 
atuação e do número de famílias participantes." (MADUREIRA & 
CARVALHO, 1996:13) 

Essa decisão de horizontalizar a ação do centro reflete a adequação e a boa 
aceitação das tecnologias já desenvolvidas. No entanto, "os sistemas 
propostos pelo CAATINGA conseguem chegar somente no limite da segurança 
alimentar, ou seja, fazem com que as famílias, que tinham enormes 
dificuldades e desgastes para obter água e alimentos, alcancem um patamar 
de auto-abastecimento, mantendo um processo produtivo com bom equilíbrio 
ecológico. Ocorre que os agricultores não param por aí, almejando 
imediatamente aumentos de renda que tragam melhoria da qualidade de vida 
da família. 

- 

Nessa ótica, há tendências em produzir excedentes de mel e de caprinos, bem 
como a explorar, nas áreas das barragens submersas, produtos que gerem 
renda monetária ( ex: cajueiro). Essa nova realidade, criada como consequência 
da própria ação do CAATINGA, gera dois desafios: (1) a necessidade de 
inserção dos produtores no mercado e a busca por financiamentos para 
ampliar a produção; (2) a necessidade de intensificar a difusão de tecnologias 
que visam ampliar o suporte forrageiro para atender às pressões decorrentes 
do aumento do rebanho caprino, bem como a demanda por desenvolvimento 
de sistemas de cultives que sejam apropriados às áreas umedecidas através 
das barragens subterrâneas. 

- 
No primeiro caso, as tecnologias já existem no Caatinga (fenação, silagem de 
maniçoba, preparo da palma forrageira, etc.), o que gera somente a 
necessidade de intensificar a difusão. Já no segundo caso, inexistem sistemas 
desenvolvidos, não somente no Caatinga, como também em outras instituições 
que atuam no semi-árido nordestino. Corre-se o risco de ver os agricultores 
familiares atendidos pelo CAATINGA caírem em problemas de relacionamento 
com o mercado ou de desequilíbrio dos sistemas de cultivas e criações, com 
consequências negativas tanto de ordem econômica quanto ambiental. Tais 
problemas não existiriam se houvesse na região outras entidades que 
pudessem atuar nessas questões com nível satisfatório de competência, o que 
infelizmente não ocorre." (MADUREIRA & CARVALH0,1996:13) 

- 

- - 
Ás propostas tecnológicas e os sistemas de produção desenvolvidos pelo 
CAATINGA permitem, até determinado ponto, uma adequada 
recuperação/preservação ambiental, especialmente no que se refere aos solos 

- 
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e à vegetação nativa. A integração horizontal entre as atividades produtivas, 
com a conformação de um verdadeiro agroecossistema permitem obter 
resultados positivos. No entanto, essa situação de equilíbrio pode se rompida 
no momento em que houver pressão da família para aumentar a produção e a 
produtividade. Por exemplo, o aumento dos rebanhos certamente pressionará 
as pastagens nativas, exigindo formas de incremento do suporte forrageiro. 

Em alguns casos, o CAATINGA já apresenta respostas em termos de aporte 
tecnológico. Mas há outros - como a utilização das áreas agricultáveis em 
decorrência de barragens submersas - que estão ainda a exigir um esforço 
muito grande de geração/adaptação de tecnologias. Os agricultores, em sua 
maioria, não conseguiram viabilizar o agroecossistema, só tendo condições de 
acesso a uma ou mais tecnologias ou subsistemas apoiados pelo Centro. As 
características sócio-culturals predominantes no meio rural dificultam a 
aquisição dessa percepção mais globalizada. Não obstante, a ação da Escola 
Rural de Ouricuri deverá trazer uma contribuição muito forte à formação de 
uma nova geração, que sem os vícios adquiridos, que se transformam em 
visgos de difícil remoção, poderá avançar na linha da agroecologia, abrindo 
espaços mais favoráveis à disseminação dessa prática." (MADUREIRA & 
CARVALHO, 1996:25) 

A ERO - Escola Rural de Ouricuri - pode servir de referência a outros 
municípios que venham a encarar a educação rural com seriedade. No entanto, 
seu trabalho é mais reconhecido no âmbito internacional do que local. 
"Entendemos o papel da ERO, também como uma via de controle de êxodo 
rural para futuros jovens, hoje crianças, que freqüentam a escola e a vivenciam 
em toda a sua dimensão. As crianças que passam pela escola são potenciais 
continuadoras da qualidade e expansão dos projetos que viabilizarão o 
desenvolvimento e bem estar nas comunidades, dentro de uma perspectiva de 
valorização da vida. Experiência desta escola vem em reforço ao que 
entendemos, de que a educação e a ética os pilares para atingir o patamar de 
um desenvolvimento sustentável (sic).n (MADUREIRA & CARVALHO, 1996:68- 
69) 

e) Padrão cultural e estruturas de poder: limites às mudanças 

Apesar da grande fragilidade de boa parte dos ecossistemas nordestinos, a 
erradicação da pobreza regional passa necessariamente pela atividade 
agropecuária. Em recente trabalho sobre as principais tendências da 
espacialização da pobreza brasileira, uma das maiores autoridades no assunto, 
a pesquisadora do IPEA Sonia Rocha, a questão é colocada nos seguintes 
termos: 

"No Nordeste, o objetivo primordial deve ser o de melhorar as condições de 
vida dos pobres na área rural da região - onde se localizam os bolsões de 
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pobreza mais crítica - através da garantia de acesso à terra e melhorias de 
produtividade agrícola como resultado de uma ação integrada na área social 
(educação, saúde, alimentação) e de extensão rural. ( ... )aprioridade absoluta 
neste contexto é o atendimento das necessidades de autoconsumo das 
famílias pobres, o que evoluiria progressivamente para a geração de 
excedentes e melhoria de renda a médio e longo prazos. Como no Nordeste as 
fronteiras entre o urbano e rural são particularmente tênues (em 1990, 22% dos 
chefes pobres residentes em áreas urbanas tinham ocupação agrícola), 
iniciativas deste tipo significam afetar positivamente uma parcela ponderável 
daqueles classificados como pobres urbanos, que na verdade estão mais aptos 
para serem apoiados para a vida agrícola no meio rural." (ROCHA, 1998:1680- 
1) 

- 

Todavia, qualquer ação integrada na área social que vise o aumento da 
produtividade agrícola deverá enfrentar o problema do gerenciamento dos 
recursos hídricos na mancha semi-árida que corresponde a mais de 60% do 
território. Este continua a ser o "ponto fraco" da região, para usar a expressão 
de Celso Furtado. A questão que se coloca, portanto, é a de saber porque, 
malgrado tanto investimento em grandes empreendimentos hidráulicos de infra 
estrutura, esse continua a ser o "calcanhar de Aquiles" do Nordeste. 

A resposta que decorre naturalmente das evidências só pode ser uma: o viés 
oligárquico da história institucional nordestina. Em 1860, o Barão de 
Capanema, em relatório de avaliação das obras de "combate às secas", já 
defendia a construção de açudes, "mas somente quando construídos em 
lugares convenientes à prática de atividades hidra-agrícolas", enfatizando, 
principalmente, a necessidade de "animar a iniciativa do povo". 

Passados quase 140 anos, é forçoso reconhecer que a linha seguida pelos 
sucessivos governos foi oposta: as grandes obras de irrigação foram feitas sem 
qualquer preocupação com a animação dessa "iniciativa do povo", proposta por 
Capanema. O que vingou foi a idéia "de que a seca constitui uma anormalidade 
na região Nordeste e, como tal, deve ser combatida.( ... ) os adeptos das ações 
tradicionais de combate às secas como anormalidades físico-climáticas têm o 
hábito de rotular de utópico o que desconhecem ou não atende os seus 
interesses imediatos, tal como aconteceu com os planos de desenvolvimento 
regional da Sudene. Dessa forma, a decisão finalmente tomada resulta de um 
processo de política de bastidores, no qual os participantes são indivíduos 
influentes que exercem vários tipos de pressões e contrapressões, dando 
solução conjuntural a problemas estruturais, geralmente em nome do Estado." 
(REBOUÇAS, 1997: 151) 

A posição de Aldo Rebouças é uma evidência de que um conhecimento 
profundo da problemática hidrogeológica do Nordeste só reforça a recusa do 
determinismo físico-climático que continua a alimentar a "indústria da seca". Ele 
está convencido de que a superação do tal "ponto fraco" do Nordeste depende 
principalmente de mudança "na cultura organizacional do Estado, da sociedade - - 
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e das empresas em geral." Diz que são absolutamente necessários "novos 
valores que ajudem indivíduos e organizações públicas e privadas a ( ... ) 
desenvolver uma convivência normal e criativa com a seca, de estilo mais 
estrutural, geradora de iniciativas que potenciem hábitos coletivos de captação 
e uso mais eficiente da água disponível, de programas ações preventivas para 
tempos mais duros." (REBOUÇAS,1997:151-2) 

r 

Não há dúvida de que "as condições físico-climáticas que predominam na 
região Nordeste do Brasil podem, relativamente, dificultar a vida, exigir maior 
empenho e maior racionalidade na gestão dos recursos naturais em geral e da 
água, em particular, mas não podem ser responsabilizadas pelo quadro de 
pobreza amplamente manipulado e sofridamente tolerado. Destarte, o que mais 
falta no semi-árido do Nordeste brasileiro não é água. mas determinado padrão 
cultural que agregue confiança e melhore a eficiência das organizações 
públicas e privadas envolvidas no negócio da água." (REBOUÇAS, 1997:128; 
os itálicos e os grifos são nossos, CEG) 

1"'"'· 

r: 
r: 

Pode ser mera coincidência, mas essa constatação de falta de um "padrão 
cultural que agregue confiança e melhore a eficiência das organizações 
públicas e privadas" tem tudo a ver com a tese central do cientista político 
Robert D. Putnam sobre o processo de desenvolvimento; uma tese derivada de 
ampla pesquisa sobre contraste entre o norte e o sul da Itália. 

r 
r- 

As duas regiões "adotaram métodos divergentes para lidar com os dilemas da 
ação coletiva que afligem todas as sociedades. No Norte( ... ) vínculos cívicos 
horizontais propiciaram níveis de desempenho econômico e institucional muito 
mais elevados do que no Sul, onde as relações políticas e sociais estruturaram 
se verticalmente. Embora estejamos acostumados a conceber o Estado e o 
mercado como mecanismos alternativos para a solução dos problemas sociais, 
a história mostra que tanto os Estados quanto os mercados funcionam melhor 
em contextos cívicos. ( ... ) No Sul, a desconfiança mútua e a transgressão, a 
dependência vertical e a exploração, o isolamento e a desordem, a 
criminalidade e o atraso reforçaram-se mutuamente (em) intermináveis círculos 
viciosos( ... ). Eis uma lição a ser tirada de nossa pesquisa: o contexto social e a 
história condicionam profundamente o desempenho das instituições. ( ... ) A 
existência de instituições eficazes e responsáveis depende, no jargão do 
humanismo cívico, das virtudes e práticas republicanas. Tocqueville tinha 
razão: diante de uma sociedade civil vigorosa, o governo democrático se 
fortalece em vez de enfraquecer." (PUTNAM,1993:190-191). r: 

r: 

"Quando não existem normas e sistemas de participação cívica, as 
perspectivas de ação coletiva parecem desalentadoras. O destino do 
Mezzogiomo serve hoje de lição( ... ). Para a estabilidade política, para a boa 
governança e mesmo para o desenvolvimento econômico, o capital social pode 
ser mais importante até do que o capital físico ou humano. ( ... ) Sem regras de 
reciprocidade e sem sistemas de participação cívica, a solução hobbesiana que 
prevaleceu no Mezzogiomo - familismo amoral, clientelismo, ilegalidade, 

r: 
-- --·~---~---·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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desgoverno e estagnação econômica - parece ser mais provável do que a 
democratização e o desenvolvimento econômico." (PUTNAM, 1993: 192) 

Pode ser desmotivadora, e até derrotista, essa constatação da pesquisa de 
Putnam sobre as profundas raízes históricas da comunidade cívica. Afinal, a 
crença de que as pessoas estão inapelavelmente enredadas num determinado 
ethos só pode ser um convite à inércia, provocando a apatia que solapa 
iniciativas de mudança. Todavia, essa não foi a única lição tirada da 
experiência regional italiana. - A outra lição foi que "mudando-se as instituições formais pode-se mudar a 
prática política." A reforma regional inaugurada em 1970 teve conseqüências 
bem palpáveis e em sua maioria benéficas para a vida política. "Como previam 
os institucionalistas, a mudança institucional refletiu-se (gradualmente) na 
mudança de identidades, valores, poderes e estratégias. ( ... ) Tanto no Sul 
quanto no Norte, as novas instituições nutriram entre as elites uma cultura mais 
moderada, pragmática e tolerante. Tanto no Sul quanto no Norte, a reforma 
modificou as antigas estruturas de poder e produziu uma autêntica autonomia 
subnacional como jamais se vira na Itália unificada. Tanto no Sul quanto no 
Norte, a própria reforma gerou pressões, dentro e fora do governo, no sentido 
de maior descentralização. Tanto no Sul quanto no Norte, líderes comunitários 
e eleitores comuns consideram o governo regional melhor do que as 
instituições que ele veio substituir - certamente mais acessível e 
provavelmente mais eficaz. A reforma regional propiciou aprendizado social, 
'aprendizado na prática'. A mudança formal induziu a mudança informal e 
tomou-se auto-sustentada." (PUTNAM, 1993: 193) 

Isso não quer dizer, entretanto, que a reforma regional iniciada em 1970 foi 
capaz de suprimir os círculos viciosos anticívicos que por um milênio 
mantiveram o Mezzogiorno atolado no atraso. A terceira lição da pesquisa de 
Putnam é que "a história institucional costuma evoluir lentamente." No que se 
refere ao fortalecimento das instituições, o tempo é medido em décadas. "A 
história evolui talvez ainda mais lentamente quando se trata de instituir regras 
de reciprocidade e sistemas de participação cívica{ ... ). Duas décadas é tempo 
suficiente para detectar o impacto da reforma institucional no comportamento 
político, mas não para relacionar seus efeitos com padrões mais arraigados de 
cultura e estrutura social." (PUTNAM,1993:192) 

Para entender as três lições dessa pesquisa é bom saber que o fecho do relato 
de Putnam é uma declaração de concordância com a prescrição da 
historiadora econômica italiana Vera Zamagni, que insiste na transformação 
local das estruturas locais: "Ê uma perigosa ilusão acreditar que o Mezzogiorno 
possa vir a ser mudado de fora, apesar da estrutura política, econômica e 
social vigente( ... ). Sem dúvida, a perspectiva temporal dessa revolução política 
e cultural é de longo prazo. Mas não nos parece que a trajetória seguida até 
agora, com os resultados que ela produziu, tenha sido mais curta." 
(ZAMAGNl,1978:216 apud PUTNAM,1993:194) - 
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O que contribui para aumentar a eficiência da sociedade, facilitando ações 
coordenadas, são certas características da organização social, como 
confiança, normas e sistemas. Essas características foram agregadas por 
James Coleman no conceito de capital social: "Assim como outras formas de 
capital, o capital social é produtivo, possibilitando a realização de certos 
objetivos que seriam inalcançáveis se ele não existisse ( ... ) Por exemplo, um 
grupo cujos membros demonstrem confiabilidade e que depositem ampla 
confiança uns nos outros é capaz de realizar muito mais do que outro grupo 
que careça de confiabilidade e confiança.( ... ) Numa comunidade rural( ... ) onde 
um agricultor ajuda o outro a enfardar o seu feno e onde os implementas 
agrícolas são reciprocamente emprestados, o capital social permite a cada 
agricultor realizar o seu trabalho com menos capital físico sob a forma de 
utensílios e equipamento." (COLEMAN, 1990 apud PUTNAM, 1993: 177) 

Muitas das formas de capital social existentes - confiança, por exemplo - são o 
que Albert Hirschman denominou "recursos morais", isto é, recursos cuja oferta 
aumenta com o uso, em vez de diminuir, e que se esgotam se não forem 
utilizados. E uma característica específica do capital social é o fato de que ele 
normalmente constitui um bem público, ao contrário do capital convencional, 
que normalmente é um bem privado. Assim como todos os outros bens 
públicos, o capital social costuma ser insuficientemente valorizado e suprido 
pelos agentes privados." (PUTNAM,1993:179-80) 

Portanto, quando Aldo Rebouças diz que o mais sério problema do Nordeste é 
a "falta de um padrão cultural que agregue confiança e melhore a eficiência das 
organizações públicas e privadas", ele está se referindo justamente à extrema 
carência de capital social que caracteriza a região. A questão passa a ser, 
então, a de saber como pode haver criação/acumulação de capital social, uma 
interrogação para a qual cada vez mais converge o debate sobre o 
desenvolvimento no âmbito de organizações internacionais como o Banco 
Mundial (STIGLITZ,1998), a FAO (GORDILLO DE ANDA,1997), a CEPAL 
(DURSTON,1998), ou o BID (KLIKSBERG,1998). 

Qualquer resposta a essa questão envolverá dimensão territorial do processo 
de desenvolvimento, uma idéia que vem sendo cada vez mais enfatizada pela 
OCDE (Von MEYER,1998). "A idéia central é que o território, mais do que 
simples base física para as relações entre indivíduos e empresas, possui um 
tecido social, uma organização complexa feita por laços que vão muito além de 
seus atributos naturais e dos custos de transportes e de comunicações. Um 
território representa uma trama de relações com raízes históricas, 
configurações políticas e identidades que desempenham um papel ainda 
pouco conhecido." (ABRAMOVAY,1998:7) Os economistas têm atribuído muito 
mais importância aos aspectos temporais (ciclos) ou setoriais (cadeias, 
complexos, etc.), do que às características espaciais do processo de 
desenvolvimento. 
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Existe um componente territorial nos processos de criação de novos recursos 
que a expressão 'meios inovadores' sintetiza. A empresa não é um agente 
inovador isolado. Ela é parte do meio que a faz agir. O passado dos territórios, 
sua organização, seus comportamentos coletivos, o consenso que os estrutura 
são componentes maiores da inovação. Portanto, os comportamentos 
inovadores não são nacionais, mas dependem de variáveis definidas ao nível 
local e regional. E o que caracteriza os 'meios inovadores' não é sua dotação 
em atributos naturais ou de localização, mas, antes de tudo, a densidade de 
seu tecido institucional, isto é, seu capital social. (ABRAMOVAY,1998:9) 

- - - 
Ninguém possui a receita para a criação de capital social ao nível local 
(micro/mesorregional). Mas com certeza um de seus ingredientes básicos é 
aquilo que tem sido chamado na região Sul do Brasil de "pacto territorial". Isto 
é, um consenso em torno de uma projeto de desenvolvimento que precisa 
cumprir cinco requisitos; i) mobilizar os atores em torno de uma 'idéia guia'; ii) 
contar com o apoio destes atores não apenas na execução, mas na própria 
elaboração do projeto; iii) definir um projeto que seja orientado para o 
desenvolvimento das atividades de um território; iv) realizar o projeto em um 
tempo definido; v) criar uma entidade gerenciadora que expresse a unidade 
(sempre conflituosa) entre os protagonistas do pacto. 

- 

Ou seja, trata-se, em última instância, da construção de um novo sujeito 
coletivo do desenvolvimento que vai exprimir a capacidade de articulação das 
forças dinâmicas de uma determinada micro/mesorregião. E essa capacidade 
de articulação depende, por sua vez, de pelo menos outros cinco pré 
requisitos: i) a mudança do ambiente educacional; ii) a formação de redes que 
extrapolem os limites setoriais; iii) a formação de associações ou consórcios 
intermunicipais; iv) a criação de novos mercados que valorizem as capacidades 
regionais territorializadas; v) o apoio organizado das instituições de ensino 
superior (principalmente universidades) da região. (ABRAMOVAY, 1998:11-16) 

'._/ 

4.2 NO COMPLEXO REGIONAL AMAZÔNICO 

A experiência de ocupação da Amazônia até hoje ensina que não existe uma 
solução única para o desenvolvimento sustentável da região e que os 
obstáculos para seu alcance são vários. Da mesma maneira que sistemas 
agroflorestais podem ser uma ótima opção para alguns produtores, e que 
sistemas de múltiplo uso podem representar a saída para os extrativistas, estes 
não são, isoladamente, "a" solução para a Amazônia. A diversidade ecológica, 
de tipos de agentes sociais e de situação socio-econômica dentro da região 
apontam para uma pluralidade de "soluções". 

Porém, permeando todas estas soluções pontuais existe uma lógica única 
relacionada à importância da infraestrutura e apoio institucional. Os maiores - - 
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problemas enfrentados pelas comunidades agroflorestais são a falta de crédito, 
de informação sobre o mercado, agroindústria deficiente, pouca possibilidade 
de comunição entre os produtores e outras instituições, e transporte 
inadequado aos mercados. Ações que melhorem estes serviços são parte da 
solução. Uma maneira de se apoiar essas iniciativas seria a de re-direcionar 
parte dos financiamentos e crédito do FINAM e SUFRAMA especificamente 
para projetos agroflorestais ou de uso múltiplo da floresta, com base em 
critérios relacionados à gestão adequada dos recursos naturais, máximo 
emprego regional e vínculos com negócios locais de abastecimento e 
beneficiamento (Amigos da Terra e GTA, 1996). 

a) Sistemas agroflorestais 

Diferentes setores da sociedade têm indicado os sistemas agroflorestais 
como uma das principais alternativas para a utilização sustentável dos recursos 
na Amazônia, com potencial para diminuir o ritmo de expansão da fronteira 
agrícola e de degradação do solo, e para diversificar as fontes e aumentar a 
renda dos agricultores. Estes sistemas, que combinam a plantação de culturas 
temporárias e/ou pastos com culturas perenes, têm enorme potencial na 
região, apesar de que atualmente sua participação no total das atividades 
agropecuárias é muito pequena. 

r» 

Os sistemas agroflorestais são conhecidos há muito tempo na Amazônia. 
Populações indígenas já utilizavam sistemas de manejo florestal com a 
introdução de espécies "útels" em clareiras, como as castanheiras. O manejo 
de áreas "em descanso", que segue o plantio de culturas anuais, é muito 
comum e especialmente importante do ponto de vista econômico nas áreas de 
várzea do estuário do Amazonas. Ali, as áreas em descanso são plantadas 
com açaí, que gera importante renda aos produtores dessa região. Em geral, 
esses sistemas tradicionais são baseados em alta diversidade de espécies, 
pouco uso de insumos e trabalho, e são voltados praticamente só à 
subsistência (com exceção do açaí citado acima). 

r 
i"· 

r- Sistemas agroflorestais são indicados para áreas já degradadas por serem 
capazes de controlar a erosão e melhorar a estrutura do solo, permitindo 
melhor infiltração de água. Assim, a manutenção da fertilidade do solo permite 
o seu uso por tempo mais prolongado, o que tem efeito sobre a dinâmica de 
desmatamento. O uso de áreas degradadas é uma das questões importantes a 
serem abordadas no contexto da utilização sustentável da Amazônia. Áreas 
extensas de pastos abandonados e degradados, estimados em 
aproximadamente 1 O milhões de hectares poderiam ser recuperados e 
utilizados por grande número de pequenos agricultores 28(MMA/SCA, 1997). r: 

r 
r 

28 Seminário: '·Amazônia S.O.S.". UNICAMP. Campinas. 30 de outubro de 1998. 
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Um estudo de 1995 sobre uma comunidade perto de Paragominas, Pará, 
demonstra que nessa comunidade culturas perenes cobrem 19% da área 
plantada e geram 21 % da renda total, enquanto culturas temporárias em 
sistema itinerante e pecuária cobrem 79% da área e geram 4% da renda 
(Toniolo e Uhl, 1995). Um outro estudo na comunidade de Guamá, também no 
Pará, demonstra que produtores que tiveram acesso às linhas de crédito do 
FNO-especial e PROCERA (ver mais detalhes sobre crédito na próxima seção) 
puderam diversificar seus sistemas de produção introduzindo culturas perenes 
consorciadas com anuais e/ou gado, assim obtendo uma renda por unidade de 
trabalho que atinge, na média, o dobro daquela obtida por produtores de 
culturas anuais e gado. A produtividade por hectare pode chegar a R$722 em 
um tipo de sistema consorciado com perenes comparada a R$57 do sistema 
culturas anuais e gado (INCRA/FAO, sem data). 

- 

- 
Com tantos benefícios a pergunta óbvia é porque a participação de sistemas 
agroflorestais é tão pequena na Amazônia. A resposta contempla vários 
aspectos, mas os principais fatores limitantes são de caráter socio-econõmtco. 
De acordo com o estudo sobre sistemas agroflorestais na Amazônia executado 
com apoio do Programa Piloto para a Prot~o das Florestas tropicais do Brasil 
(PPG7) para a Conservação da Amazônia , esses fatores são juros proibitivos 
e a falta de crédito subsidiado direcionado especificamente para projetos 
agroflorestais, a infraestrutura precária, especialmente energia e estradas, a 
quase inexistência de agro-indústria, e poucas ou fracas associações de 
agricultores. Além disso, aspectos relacionados à pesquisa são apontados: a 
falta de orientação das pesquisas para aspectos de mercado-existentes e 
potenciais, pouca ênfase em extensão e pesquisa de sistemas agroflorestais 
nas instituições de pesquisa agrária e a falta de estoques confiáveis de 
sementes ( apesar de que está crescendo a oferta de sementes de espécies 
cultivadas a nível comercial). A Embrapa dedica somente 5% de seu 
orçamento para produtos agroflorestais e exploração madeireira (Smith et ai., 
1998). - 
São vários os produtos que têm sido utilizados em sistemas agroflorestais. 
Entre eles o açaí, dendê, pupunha, babaçu e a castanha, além de várias frutas 
como o cupuaçu, acerola, guaraná e papaya. Em recente seminário organizado 
pela Suframa em São Paulo com a participação da Embrapa de vários estados 
amezõmcos'? sobre as oportunidades de investimentos na Amazônia, a 
apresentação de dois estados, Acre e Rondônia, descreveu as potencialidades 
de produtos de cultura perene, a pimenta-longa e a pupunha, respectivamente. 

Sistemas agroflorestais comerciais requerem maior uso de insumos e mão-de 
obra, se concentram em poucas espécies de valor no mercado e não se 
baseiam na regeneração natural das espécies para reprodução. Um dos 

29 Smith et al. , 1998 
30 "As Oportunidades de Investimentos na Amazônia Ocidental", Centro de Convenções Gazeta 
Mercantil, São Paulo, S.P., 9 de dezembro de 1998. - 
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problemas da plantação de perenes é que o prazo necessário para mudar a 
quantidade produzida é longo, já que essas espécies começam a produzir só 
depois de alguns anos. Assim, uma estratégia de diversificação fornece maior 
chances de manter a renda do produtor a longo prazo. Além disso, também é 
aconselhável a inclusão de espécies que demonstrem maior estabilidade de 
preço. Uma tendência atual na Amazônia é a introdução de espécies para 
exploração de madeira em sistemas de manejo, o que pode ser uma boa 
estratégia já que a alta demanda nacional e internacional por madeira 
demonstra que os preços deverão manter-se ou aumentar com o tempo. Nota 
se que atualmente espécies de árvores para exploração madeireira estão 
sendo introduzidas por uma proporção cada vez maior dos produtores de 
sistemas agroflorestais. 

Um dos exemplos de sucesso relativo de sistemas agroflorestais é o da 
comunidade de Tomé-Açu, Pará, colonizada por japoneses no fim da década 
de 20. Essa comunidade é a principal responsável pela produção de pimenta 
do-reino na Amazônia, a qual está entre os produtos cultivados mais 
importantes da região, como descrito anteriormente. Inicialmente a comunidade 
praticamente só produzia a pimenta, mas nos anos 70, devido a uma doença 
que atacou toda a produção e ao declínio do preço da pimenta, a comunidade 
começou a experimentar vários outros produtos, entre eles frutas e algumas 
árvores para exploração da madeira. Apesar de a comunidade não obter a 
mesma renda anterior, foi possível dessa maneira manter um nível mínimo de 
renda e a continuação do projeto. Essa experiência demonstra a necessidade 
de flexibilidade na resposta às flutuações de preços e de preferências do 
mercado. 

Algumas das peculiaridades da comunidade de Tomé-Açu explicam em parte 
seu sucesso. Entre eles, uma forte associação de produtores engajados não só 
na produção mas também na comercialização dos produtos, o apoio financeiro 
do governo japonês para a cooperativa local, e um nível de educação maior 
que a média regional. No entanto, na área ao redor de Tomé-Açu, vários outros 
produtores estão adotando sistemas agroflorestais diversificados similares ao 
da comuniade japonesa, o que indica que o sistema pode ser reproduzido com 
sucesso (Smith et ai., 1998). 

Um outro exemplo interessante é o projeto RECA. localizado na divisa entre 
Acre e Rondônia. Apesar da organização dos produtores e da boa produção de 
seu principal produto comercial, o cupuaçu, a comercialização e 
armazenamento são problemas ainda não resolvidos que ameaçam o sucesso 
do projeto. A fruta do cupuaçu, sendo perecível, deve ser congelada para o 
transporte a mercados mais distantes. O projeto conseguiu instalar uma 
fábrica de processamento onde o fruto é processado e congelado. No entanto, 
eles não possuem armazenamento próprio, e a falta de fornecimento estável de 
energia elétrica é uma ameaça à produção. Além disso, nota-se que a ligação 
com o mercado nas capitais dos estados é precária e resulta em perda de 
ganhos. 
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Os exemplos das experiências na Amazônia indicam alguns aspectos 
importantes para o sucesso de sistemas agroflorestais. Como evidenciado no 
caso de Tomé-Açu, é importante que exista uma boa diversificação de 
produtos, como estratégia para diminuir os riscos relacionados à queda de 
preços. Além disso, sistemas consorciados entre várias espécies têm 
relativamente menos chances de serem atacados por doenças. Uma forma de 
apoiar essa diversificação está relacionada ao crédito. Da maneira como é 
organizado atualmente, o fornecimento de crédito subsidiado enfatiza culturas 
específicas, o que bloqueia a agilidade dos produtores de reagirem a sinais do 
mercado e propaga sistemas não-viáveis economicamente31. Essa é 
exatamente uma das lições da experiência de Tomé-Açu, isto é, a necessidade 
de flexibilidade dos sistemas para acompanhar o mercado e a constante 
experimentação com novas espécies para viabilizar a potencial introdução de 
novos sistemas. 

- 

- 
b) Extrativismo: a borracha 

O extrativismo é considerado uma das opções de desenvolvimento sustentável 
na Amazônia, e o caso dos seringueiros é particularmente importante. A 
criação das reservas extrativistas, que teve início em 1990, criou um modelo de 
unidade legal de conservação e utilização da floresta que constitui um exemplo 
de mecanismo para a sustentabilidade ambiental de atividades produtivas na 
Amazônia. As subvenções econômicas à borracha de origem nacional, seja a 
cultivada ou a nativa, foram aplicadas por 30 anos no Brasil, para proteger a 
produção nacional da competição com a borracha asiática que tem custos 
muito mais baixos. Apesar de não ser explicitamente voltado à conservação da 
floresta, o subsídio ao seringueiro teve justamente esse efeito porque permitiu 
a sobrevivência destes na floresta. Atualmente existem 11 reservas e 
assentamentos extrativistas, afetando 30.000 pessoas e quase 4 milhões de 
hectares, enquanto a maioria dos extrativistas, que não estão em reservas, 
ocupa uma área muito maior 

A situação dos extrativistas da borracha mudou muito na última década. A 
produção em seringais da Amazônia em 1990 estava em tomo de 14 mil 
toneladas, mas em 1996 chegou a 5 mil toneladas. Neste mesmo período a 
expansão do cultivo da borracha concentrada no centro-sul foi capaz de 
aumentar a produção de borracha cultivada para 46 mil toneladas em 1996. 
Além disso, as recentes mudanças na subvenção da borracha nativa, 
decorrentes da nova legislação de 1997 que beneficia os cultivos da borracha, 
agrava ainda mais a situação dos seringueiros, o que deverá aumentar o êxodo 
destes da floresta para outras áreas e cidades. A situação é mais estável nas 
reservas, mas a proporção de seringueiros nas reservas é muito pequena. 

- 
- 

31 Este assunto será discutido em maior detalhe na última seção 

- 
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As propostas apresentadas pelo Conselho Nacional dos Seringueiros durante a 
negociação da nova lei de 1997, que não foram atendidas, incluíam uma 
subvenção diferenciada para borracha nativa por 20 anos e a criação de um 
fundo de investimento para o uso múltiplo da floresta. A proposta teria um custo 
anual de R$5 milhões, o que é pouco comparado ao custo das subvenções 
orçadas com a atual lei, de R$40 milhões para 1998. Cabe observar que a 
manutenção dos seringueiros tem aspectos benéficos não só econômicos, mas 
também sociais e ambientais. 

e) Organização comunitária 

No que se refere à organização dos produtores, é interessante verificar como 
foi recentemente avaliado um dos projetos do PPG7 que tem sido bem 
sucedido, o RESEX (Sub-Projeto para Reservas Extrativistas) (Amigos da 
Terra e GTA, 1998): 

"O relativo sucesso do RESEX deve-se, sem dúvida, ao nível de 
participação alcançado na sua imptementeçêo. Estão envolvidas 
comunidades e instituições que trocam permanentemente dados e 
informações, gerando uma dín~mica altamente positiva para a alocação 
eficiente de seus recursos. Seus participantes vêm demonstrando um 
crescente desenvolvimento do ponto de vista gerencial e passam a 
demandar do Estado, na medida em que se envolvem, formas de apoio 
mais complexos" 

O que se salienta neste relato é que, a partir do momento em que a 
organização das comunidades se fortalece, ela se converte na interlocutora 
mais importante no diálogo com o mercado, as instituições e o governo, o que 
torna o processo de desenvolvimento da comunidade mais "sustentável". 

Como indicado anteriormente, a rigidez nas propostas para um 
desenvolvimento sustentável não é uma solução para a Amazônia e a única 
maneira de se alcançar a flexibilidade necessária para responder às mudanças, 
que são rápidas em uma zona de fronteira é a de fortalecer as organizações e 
melhorar os serviços oferecidos por agências de extensão e crédito. O governo 
tem papel essencial neste processo, porque pode e deve criar políticas 
públicas que incentivem e facilitem a capacidade organizativa da sociedade. 

d) Crédito e assistência técnica 

A questão do crédito merece atenção especial já que, dadas as condições da 
maioria dos produtores da região, que não contam com nenhuma forma de 
capital acumulado, a única maneira de se estabelecer em atividades produtivas 
diversificadas depende da possibilidade de obter o capital para os 
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investimentos necessários. Uma das formas mais utilizadas na sequência de 
uso da terra por pequenos agricultores inclui a plantação de pastos, pois o 
gado representa a forma mais fácil de se capitalizar, apesar de não ser 
necessariamente a melhor opção produtiva. Além disso, o processo de 
"pecuarização" significa que as possibilidades de diversificar a produção se 
tornam menores à medida que maior proporção da propriedade é transformada 
em pastos. No entanto, o produtor tem poucas opções, pois não possui o 
capital para os investimentos necessários à transformação tecnológica que 
possibilite a transição à produção diversificada. 

- 
As políticas de crédito atualmente aplicadas na região assumem o produto 
como objetivo principal, o que está exatamente oposto ao que se identifica 
como necessário para a produção sustentável. Melhor estratégia seria a de 
utilizar o sistema de produção como unidade de referência. Isso envolveria 
estabelecer períodos de carência e critérios para pagamento compatíveis com 
a realidade das unidades produtivas pequenas, estabelecer mecanismos que 
favoreçam as atividades que contem com produtores associados em forma de 
cooperativa ou associações, e incorporar a noção de sistemas de produção nas 
normas de crédito. Programas como o PRONAF, PRODEX, PRORURAL, 
PROCERA e FNO se constituem em ponto de partida para a introdução de 
novas modalidades de programas de crédito (Amigos da Terra e GTA, 1998). 

Além disso, pode-se-ia re-direcionar parte dos financiamentos e crédito do 
FINAM e SUFRAMA especificamente para projetos agroflorestais ou de uso 
múltiplo da floresta, com base em critérios relacionados à gestão adequada dos 
recursos naturais, máximo emprego regional e vínculos com negócios locais de 
abastecimento e beneficiamento (Amigos da Terra e GTA, 1996). 

- 
A experiência até agora demonstra, porém, que mesmo quando fundos existem 
para projetos agroflorestais, como o FNO-especial, o resultado na prática é 
modesto, principalmente porque poucos pequenos agricultores chegam a 
apresentar propostas, devido principalmente à burocracia exagerada, e dentre 
estes existe muita tendência a investir a maior parte do dinheiro recebido na 
criação de pastos e gado. Outras linhas de financiamento do BASA, o 
PROCERA e o PRORURAL, que não são especificamente voltadas a 
atividades agroflorestais, também se mostraram ineficazes e comumente 
atrasam os desembolsos em fases críticas como de preparação e plantio. Em 
1997, o BASA começou a administrar uma nova linha de crédito, PRODEX, que 
enfatiza produtos não-madeireiros e agroflorestais, mas os resultados dessa 
linha ainda não estão disponíveis. 

Associado ao crédito, um outro aspecto importante é a assessoria técnica. A 
maioria dos técnicos dos órgãos governamentais, como os da EMATER, têm 
muito pouca ou nenhuma experiência com os sistemas extrativistas ou 
agroflorestais. Além disso, as agências públicas de extensão agrícola têm 
passado por um período crítico de pouco financiamento. Ao mesmo tempo tem 
havido um aumento da participação de serviços particulares de assistência 

- - 
- - - 



r 
r 
r: 
r 
r 
r 
r: 
r 
r 
r 
r: 

r: 
r- 

r: 
r 
r- 

r 
r 
r 
r: 
r 
r- 
r 
r: 
r: 

r 
r> 

r 
r: 

101 

técnica, o que pode se tornar uma opção positiva, sendo que ONGs e 
organizações de agricultores poderiam associar-se para suprir a demanda de 
pequenos agricultores. A ONG Centro de Trabalhadores da Amazônia (CTA), 
por exemplo, está credenciada no PRODEX para dar assistência técnica; mas 
é a única ONG credenciada com aquela agência. 
A falta de assessoria com relação ao mercado é fator importantíssimo já que 
um dos principais obstáculos indicados por estudos para o desenvolvimento 
agroflorestal é a falta de informação sobre preços e identificação de mercados 
para os produtos. Um exemplo deste tipo de trabalho é o da EMATER de 
Rondônia que está coletando dados semanalmente sobre preços de todas suas 
agências locais semanalmente para retornar a informação já recompilada32. 
Esse esforço deveria incluir os preços de produtos não-madeireiros e 
madeireiros. No que diz respeito a treinamento e assistência comercial o 
SEBRAE , que fornece assistência a pequenos negócios, poderia aumentar 
sua participação na área de produtores agroflorestais. Empresas particulares 
que processam e comercializam produtos agrícolas também podem servir 
como parceiros para associações de pequenos produtores porque fornecem 
financiamento e assistência técnica. 

RECOMENDAÇÕES 

A SEREM ELABORADAS 

COM BASE NOS RESUL TACOS DO 

WORKSHOP 
DE 28-29 DE JANEIRO DE 1999 

32 Aparentemente esse serviço ainda não está totalmente implantado. 
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