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APRESENTAÇÃO

O processo de modernização da agricultura, a partir da década de 1970,
trouxe um conjunto de modificações dentro da lógica da agricultura no Brasil. Esse
processo gerou um forte impacto no entendimento do formato de produção do
conhecimento.

A visão moderna de ciência introduziu a ideia de que a produção do
conhecimento era unicamente realizada em laboratórios e centros de pesquisa
dentro das universidades. O conhecimento científico passou a ser o único valorizado
e certificado.

Nesse arcabouço teórico da modernização dentro das ciências agrárias, o
papel da extensão rural passou a ser entendido como uma espécie de correia de
transmissão do conhecimento científico até os agricultores. Os extensionistas teriam
a função de replicar o conhecimento moderno e científico ao agricultor no sentido do
avanço tecnológico que levaria ao progresso.

Nessa concepção, os agricultores possuíam um conhecimento tradicional que
não era acadêmico ou científico e por esse motivo eram atrasados dentro do
processo de desenvolvimento. A adoção por eles dos preceitos científicos difundidos
pela ação dos extensionistas seria o caminho do desenvolvimento, ou seja, a partir
do avanço tecnológico ocorreria o crescimento econômico.

Na atualidade, vivemos um momento de transição da visão moderna da
ciência para uma visão contemporânea, a qual entende a realidade como complexa
e sistêmica, exigindo um esforço holístico para a tentativa da sua compreensão.

Os conhecimentos tradicionais dos agricultores e os modernos ensinados nas
universidades necessariamente precisam dialogar. Essa interface de saberes produz
um novo conhecimento embebido nas realidades agroecossistêmicas e refletindo os
princípios científicos.

O Seminário de Produção Acadêmica dos empregados da Ascar inseriu-se
como um tijolo nessa construção, no sentido de trazer para o debate acadêmico os
esforços de pesquisas de pessoas que atuam profissionalmente na mediação social.
Esses profissionais trabalham nessa interface entre saberes na construção de novos
conhecimentos.

Esse encontro de profissionais ocorrido nos dias 25 e 26 de setembro de
2012 iniciou um processo de troca entre atores no caminho da construção do novo
conhecimento, que dialoga com as regras e condutas da universidade e não perde o
foco do saber enraizado e contextualizado dos agricultores.

Esse seminário apresentou os últimos trabalhos de doutorado, mestrado e
especialização do programa de pós-graduação da Ascar, que no desenvolvimento
de sua existência propiciou a produção de seis teses, quarenta e sete dissertações e
mais que cento e cinquenta monografias de especializações.

Os esforços acadêmicos de doutorado e mestrado foram desenvolvidos
dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), da Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
e da Universidade Federal de Rio Grande (FURG) entre os anos de 1998 e 2010.

O primeiro trabalho apresentado no Seminário foi do Ms. Gervásio Paulus,
intitulado O forjamento do padrão moderno de agricultura: concepções e
possibilidades de transição, que apresenta que o padrão moderno de agricultura
gerou um processo de crise e levanta o questionamento da existência de uma
transição que não se sabe o ponto de chegada. A hipótese central trabalhada é que
o processo para a produção agrícola alternativa é mais importante que o produto
final orgânico. O autor dialogou com as percepções de modernização do
campesinato dos autores marxistas, dos neoclássicos e de Alexander Chaynov.
Apontou que o debate acadêmico no Brasil sobre a questão agrária a partir dos anos
1950 está essencialmente voltado ao tema fundiário. Apresentou os limites
econômico, ambiental e social do padrão moderno de agricultura e aponta uma crise
gerada pela noção de separação entre o que é sociedade e o que é natureza.
Entende que existe um mosaico de possibilidade de agriculturas alternativas.
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Finalizando, enfatiza que a tentativa de unificar um pacote orgânico é a recondução
do modelo moderno. O ponto mais central e essencial é o próprio processo de
produção.

O segundo trabalho apresentado foi conduzido pelo Dr. Cláudio Marques
Ribeiro, sob o título Estudo do modo de vida dos pecuaristas familiares da região da
Campanha do Rio Grande do Sul. O autor buscou entender a dinâmica dos
pecuaristas do pampa gaúcho tendo como hipótese central as perguntas: “O
pecuarista familiar é um agricultor familiar?”, “Qual sua identidade?”, “Qual sua
origem?”, “Como se organizam em sua vida?”. O referencial teórico dialogava com a
noção de Modo de Vida desenvolvida por Frank Ellis agregado à noção de
Liberdades e Capacitações de Amarthia Sen. O autor desvela que os pecuaristas
familiares têm mais que 60 anos, recebem aposentadoria rural, têm pouca
participação das mulheres nos espaços decisórios e não possuem habilitação
formal. Esse grupo social, na organização interna da propriedade, prioriza o
autoconsumo, o qual representa 11% do produto bruto (PB), sendo basicamente a
carne. A propriedade é o capital natural que foi recebido por herança. O recurso
financeiro disponível desse grupo é investido na compra de animais. Foram
identificados elementos de reciprocidade no trabalho entre as propriedades nos
afazeres a cavalo. São filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais devido à
existência de dentista e médico. A principal identidade desse grupo é como
pecuaristas ou produtores rurais. A principal atividade econômica é a criação de
bovinos de corte devido à segurança e ao conhecimento prático. Os processos de
diversificação ocorrem por dentro da bovinocultura de corte, baseada em campos
nativos, sem uso externo. O autor conclui que o modo de vida desse grupo social é
baseado na criação de bovino de corte, sobre pastagem nativa, sem uso insumos
interno e com alto grau de autonomia. Nesse sentido, caracterizam-se como
agricultores familiares tendo uma lógica própria e diferente com uma racionalidade
peculiar.

O terceiro trabalho do seminário foi apresentado pelo Ms. Décio Cotrim, cujo
título é Proposta metodológica para uso de indicadores de sustentabilidade na pesca
artesanal. Esse estudo buscou entender as dinâmicas sociais desenvolvidas pelo
grupo dos pescadores artesanais no litoral Norte do RS. O referencial teórico
5

transitou pela abordagem sistêmica de Marcel Mazoyer e dialogou com os autores
da escola da Agroecologia quando do debate sobre indicadores de sustentabilidade.
O autor desenvolveu uma análise de evolução e diferenciação de sistemas
pesqueiros para angariar elementos que explicaram o atual estágio de vida dos
pescadores de Tramandaí/RS. Na fase contemporânea, separou o grupo em seis
sistemas de produção pesqueiro e desenvolveu um grupo de indicadores para
avaliação do grau de sustentabilidade das famílias de pescadores.

O quarto trabalho foi apresentado pelo Ms. Mauro F. Stein, intitulado A
experiência de planejamento participativo no município de Putinga/RS, o qual
analisou a prática na extensão rural através do planejamento de ações e aplicação
de políticas públicas. Como pano de fundo, fez-se referência à realização de 2.584
planos de desenvolvimento comunitários com métodos participativos e gerou-se a
questão: “Esses planos contribuíram para a democratização das políticas públicas?”.
As hipóteses levantadas apontaram que o planejamento participativo gerava maior
eficácia das políticas e promovia transparência na gestão pública das políticas. Foi
escolhido com objeto empírico o município de Putinga devido a ter sido realizado o
monitoramento, em 2005, de planos com 275 demandas e a sistematização dos
dados. Os resultados apontaram que os métodos participativos auxiliam na presença
das mulheres nos espaços de decisão, os conselheiros ampliaram a participação e o
monitoramento das políticas públicas e ocorreu a redução da dependência nas
relações de poder entre técnicos e agricultores. Os atores responsabilizam-se
quando da ação em processos participativos, ou seja, atuam com maior
comprometimento.

O quinto trabalho foi apresentado pelo Ms. Neimar Damian Perondi, sob o
título Redes de cooperação versus custos de transação: um estudo de caso da Agel
na mesorregião Noroeste do Rio Grande do Sul. A pergunta central do estudo foi:
“Qual estrutura de governança mais adequada visando ao custo de transação
voltado à manutenção dos agricultores familiares (AF)?” Como conceito de custo de
transação, o autor entendeu como sendo todas as operações de um sistema
econômico, ou seja, custo para estar no mercado, aproximando-se a corrente
econômica da Nova Economia Institucional. Apresentaram-se a cadeia produtiva do
leite e os custos de cada uma das suas fases. Posteriormente, foram debatidos os
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aspectos levantados na análise da cadeia e geradas as recomendações de curto,
médio e longo prazo. De forma genérica, a indicação para os pequenos laticínios é a
realização de contratos sólidos com cooperativas maiores para minimizar os riscos,
uma estrutura de governança híbrida, a produção à base de pasto, exclusivamente
familiar, não rastreado, com licenciamento ambiental e base convencional.

O sexto trabalho foi apresentado pelo Ms. Luís Bohn, cujo título é Expressões
de conhecimento de grupos sociais locais para a gestão de recursos hídricos na
bacia hidrográfica do Rio Mampituba. Esse autor tratou da problemática da
ocorrência de enchentes do Rio Mampituba e as iniciativas de enfrentamento,
debate sobre a solução do problema que envolve interesses divergentes na questão
da gestão. O objeto de análise foi o comitê de gestão da bacia do Rio Mampituba,
tendo como pergunta central a dúvida se esse comitê teria capacidade de discutir o
tema da gestão devido ao tamanho do problema, à falta de tolerância e
comprometimento e à influencia dos poderes. O objetivo principal do trabalho foi
reconhecer as expressões de conhecimento na tomada de decisão. A pesquisa
identificou que os grupos sociais agrícolas locais são alienados devido à ruptura da
relação sociedade-natureza. Porém, existiram indícios de ressignificação nessa
questão com novidades emergindo. Existe um forte estigma de desconfiança com
entidades estatais ambientais. Também existe a busca de consenso e solidariedade
através de valores da comunidade. Os grupos locais têm atitudes contraditórias em
relação ao tema da gestão, sendo um desafio direcionar para uma oportunidade
pedagógica.

O sétimo trabalho foi apresentado pelo Ms. Rubens V. Tesche, intitulado As
relações de reciprocidade e redes de cooperação no desempenho socioeconômico
da agricultura familiar. A cadeia produtiva do leite passou pela modernização
tecnológica que possibilitou a ampliação da produção longe dos centros urbanos. A
cadeia é um oligpsônios onde existem muitos produtores e poucos compradores. A
pergunta-chave desse trabalho é: “Como, através da reciprocidade, os agricultores
podem resistir ao poder das indústrias?”. O estudo teve como objeto empírico o
município de Sete de Setembro/RS, devido à produção leiteira ser baseada em
agricultores familiares. Existem grupos de agricultores organizados que começaram
a desenvolver, através de mutirões, a confecção de silagem, a compra conjunta de
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resfriadores de leite e a comercialização conjunta para a indústria, ainda que
existissem agricultores que trabalhavam individualmente. O trabalho analisou
comparativamente esse dois grupos através de indicadores econômicos, sociais e
de reciprocidade. A conclusão do estudo apontou que as relações de reciprocidade
produzem valores de confiança e solidariedade que influenciam positivamente no
desempenho socioeconômico das famílias.

O oitavo trabalho foi apresentado pelo Ms. João Alfredo de Oliveira Sampaio,
sob o título Crescimento de linguados paralichthys orbignyanus (Valenciennes,
1839) em policultivo com tainhas mugil platanus (Günther, 1880) em viveiros de solo.
O trabalho versa sobre a produção de peixes em viveiros de solo através da
produção natural (eutrofização). Foram utilizados linguados e tainhas voltados para
propriedades ao redor da Lagoa dos Patos. O linguado é um carnívoro que aceita
águas estuarinas. O objetivo foi a avaliação do crescimento dos animais em
policultivo. O experimento foi realizado em 197 dias, no saco do Justino, em Rio
Grande. O resultado de desempenho do linguado em todas as lotações não
interferiu no desempenho da tainha. A sobrevivência dos alevinos foi alta. A
alimentação natural com plâncton foi central no desenvolvimento dos peixes. A
temperatura da água mostrou ser um fator fundamental para as variações de
desempenho. A conclusão do trabalho aponta para a possível estocagem de tainha
e linguado em baixa lotação utilizando alimento natural.

O nono trabalho foi apresentado pelo Ms. Vilmar Fruscalso, cujo título
Características físico-químicas do leite de vacas holandesas submetidas à restrição
alimentar. O objetivo central do estudo foi a identificação de leite não ácido (Lina) e
suas causas como as questões genéticas dos animais ou individualidade do animal,
a subnutrição e a restrição alimentar, problemas com mastite e estresse. A Lina
mantém o pH normal do leite, mas precipita no teste com álcool, como leite ácido ou
mastítico. A conclusão do trabalho aponta que as restrições nutricionais são a
principal causa da Lina, que podem ser resolvidas com o balanceamento alimentar.
O uso do teste do álcool isolado possibilita a mistura do leite com Lina com o leite
ácido. Torna-se premente a localização de outros tipos de testes, pois o leite com
Lina tem boas condições de utilização pela indústria.
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O décimo trabalho foi apresentado pelo Ms. Rui Rotava, intitulado
Desempenho e digestibilidade de frangos de corte alimentados com subprodutos da
uva. O objetivo do trabalho foi testar o uso dos resíduos de uva na região da serra
gaúcha voltada para a criação de galinhas crioulas na agricultura familiar. O
experimento foi realizado dentro da UFSM com sementes secas e moídas
misturadas à ração em diferentes dosagens. Também foi realizada inoculação
bacteriana para avaliação do efeito antibacteriano da semente de uva. Não
ocorreram influencias positivas nas avaliações zootécnicas. Porém, ocorreram
influências positivas a partir da inoculação bacteriana.

O décimo primeiro trabalho foi apresentado pelo Ms. Alfredo Schons, sob o
título Crescimento, desenvolvimento e rendimento de mandioca e milho em
diferentes arranjos espaciais no cultivo solteiro e consorciado. A mandioca tem uma
produção total em torno de 12 mil toneladas no RS, e o milho, de 3,4 milhões de
toneladas. O objetivo do trabalho foi avaliar a sustentabilidade na agricultura familiar
através desses cultivos. A mandioca plantada em fileira dupla pode gerar aumento
de produtividade. O ensaio testou o cultivo consorciado, o espaço entre fileiras, os
arranjos de plantas e a competição intraespecífica e interespecífica para melhor
utilização do solo. A conclusão apontou que não houve competição entre milho e
mandioca dentro dos consórcios.

Os resultados acadêmicos de especialização são frutos do curso MBA da
Unisinos em Gestão do Agronegócio, desenvolvido entre os anos de 2009 e 2010 e
que formou 26 especialistas. Durante o seminário, ocorreu a apresentação da
sinopse de cinco monografias.

A primeira monografia foi apresentada pelo Esp. Dalberto Corezzola,
intitulada Caracterização e análise do arranjo produtivo local (APL) da maçã no
município de Ipê/RS. O autor utiliza o conceito de arranjo produtivo local para a
análise do cultivo da maçã no território e localizar gargalos. Os critérios para análise
do desenvolvimento da cadeia foram elencados em uma escala qualitativa. Como
conclusão, foi apontada a fragilidade dos mecanismos de cooperação entre
agricultores, a necessidade de novos mecanismos de agregação de valor, de
estruturas que influenciem a demanda e a oferta e a maior quantidade de formação.
9

A segunda monografia foi apresentada pelo Esp. Elir Paulo Pasquetti, sob o
título A competitividade da suinocultura desenvolvida no município de Nova
Candelária e sua representatividade no Noroeste do Rio Grande do Sul. Na
atualidade, 80% dos criadores de suínos do município de Nova Candelária são
integrados. Existe um processo de forte redução no número de criadores pela
seleção das empresas integradoras. O trabalho analisou os indicadores econômicos
do município em relação à região, tendo como pano de fundo a cadeia da
suinocultura.

A terceira monografia foi apresentada pelo Ms. Jaime Eduardo Ries, com o
título Atributos valorizados pelos consumidores em relação à carne bovina: estudo
de caso da Aproccima. O trabalho analisou a relação entre o perfil socioeconômico
do consumidor e as características da carne. A teoria transitou pela análise do
comportamento do consumidor e a cadeia produtiva. A Aproccima iniciou suas ações
através de um Cite e evoluiu para uma aliança mercadológica que busca aproximar
o produtor do consumidor. Tornou-se um programa de qualidade de carne.

A quarta monografia foi apresentada pelo Esp. Mario Landerdahl, intitulada
Modelo de dimensionamento de projetos de açudes (MDPA) - Processo de
desenvolvimento de uma ferramenta de dimensionamento de projetos de açudes do
tipo construção de terra. A distribuição das chuvas no estado agregado aos meses
mais quentes aponta para períodos de falta de água que justificam um programa de
construção de açudes para o armazenamento de água para irrigação. O trabalho
enfoca a avaliação e o aprimoramento de uma ferramenta informatizada para
dimensionamento de projetos de açudes.

A quinta monografia foi apresentada pela Esp. Sandra M. Dalmina, cujo título
é Análise da aplicação dos recursos de crédito rural no município de Nova Pádua/RS
viabilizados pelo escritório municipal da Emater/RS-Ascar no período de 1997-2009.
O trabalho mostra os dados sobre aplicação do Pronaf Investimento no município
onde os tratores e os implementos agrícolas são os maiores volumes de crédito
utilizados. Também foram financiados pomares, construções e veículos utilitários.
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O primeiro seminário de produção acadêmica dos empregados da Ascar
finalizou com a mostra de uma tese de doutorado, dez dissertações de mestrado e
cinco monografias de especialização, sendo um extrato do montante produzido
pelos empregados desta Instituição. Esse exercício acadêmico também propiciou a
formação e a informação de um público interno e externo de mais de 150 pessoas
participantes e a assistência de um grande grupo através da veiculação via web.

Décio Cotrim
Gerente de Recursos Humanos
Emater/RS-Ascar
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O Forjamento do Padrão Moderno de Agricultura: concepções e
possibilidades de transição1

PAULUS, Gervásio

2

Uma ciência empírica privada de reflexão e uma filosofia puramente
especulativa são insuficientes, consciência sem ciência e ciência sem
consciência são radicalmente mutiladas e mutilantes...
Edgar Morin (Ciência com Consciência, 1996)

RESUMO
Muitos aspectos estão envolvidos na transição de um modelo de agricultura para
outro, como mostra a implantação do padrão moderno de agricultura no Brasil. Das
concepções sobre a modernização tecnológica na agricultura, tanto a corrente de
interpretação neoclássica quanto a vertente marxista partem do pressuposto de que
a industrialização da agricultura é o único caminho para promovê-la. No caso
brasileiro, o Estado teve papel destacado na implantação desse modelo, sobretudo
através do instrumento de crédito rural, aplicado de forma subsidiada e dirigida, além
do caráter discriminatório em sua concessão. A maior parte das análises converge
em reconhecer que o momento atual é de crise do "padrão moderno" de agricultura.
A crise manifesta-se através das consequências (sociais, ambientais e econômicas)
que decorrem da maneira como se deu a implantação desse modelo, ainda que o
"pacote tecnológico" difundido tenha incidido sobre problemas reais enfrentados
pelos agricultores. Discute-se a construção do significado de agricultura sustentável,
enfatizando que uma crítica radical do padrão moderno de agricultura, o qual
agudizou a atual crise socioambiental, pressupõe um questionamento das
concepções de ciência e agronomia que nortearam a formação desse padrão.
Entretanto, propostas de estilos alternativos de agricultura não são novas, como
revelam as correntes alternativas de agricultura, com distintas denominações.
Sustenta-se, por fim, que não existe uma via única para a transição do padrão
moderno, mas antes um mosaico de possibilidades. O que irá determinar a
emergência de um novo padrão de produção a partir das experiências em curso é a
forma como se organizam, e não somente os apelos mercadológicos a ela
associados.
Palavras-chave: Agroecologia.
Agroecossistema.

1

2

Transição

Agroecológica.

Ecologia

Vegetal.

Este capítulo toma como base a dissertação apresentada pelo autor ao Centro de Ciências Agrárias da
Universidade Federal de Santa Catarina, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em
Agroecossistemas. Acesse aqui a dissertação na íntegra.
Engenheiro Agrônomo, Mestre em Agroecossistemas pela UFSC. Extensionista Rural da Emater-RS/Ascar, Email: gpaulus@emater.tche.br
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1 A QUESTÃO

O desenvolvimento tecnológico da agricultura, sobretudo a partir da segunda
metade deste século, permitiu a incorporação de um conjunto de tecnologias
“avançadas” ou “modernas” que, indubitavelmente, aumentaram a produção e a
produtividade das atividades agropecuárias, a par de alterar relações sociais no
campo. Contudo, a incorporação dessas tecnologias frequentemente ocorreu de
forma inadequada à realidade do meio rural, seja pela maneira como se deu essa
implantação, seja pela natureza mesma das tecnologias introduzidas. A prevalência
de práticas e métodos que se tornaram convencionais, como a monocultura, o uso
massivo de agrotóxicos, o desmatamento generalizado e o manejo inadequado do
solo e da água, revelam na verdade um problema mais profundo de relação homemmeio físico, com consequências ambientais (erosão, contaminação do solo e
mananciais de água, perda da biodiversidade) e sociais (êxodo rural acentuado),
com o consequente agravamento de problemas urbanos no entorno das médias e
grandes cidades.
A observação de que a procura por produtos “orgânicos” é crescente permite
constatar que aquela é maior que esta. Ou seja, existe uma demanda
potencialmente maior que a produção atual de produtos orgânicos. Ora, se existe um
descompasso entre demanda de mercado e produção, quais são as causas que
limitam a expansão da produção orgânica? Em outras palavras, uma pergunta que
frequentemente surge é: se a agricultura alternativa é tão boa, por que não está
mais difundida?
Considera-se, de início, que não basta a existência de um mercado potencial
de produtos orgânicos para que ocorra a conversão do processo produtivo
convencional para o orgânico por parte dos produtores. Isso significa que a opção
pela produção alternativa não decorre exclusivamente da disfunção entre demanda
e produção, isto é, não é explicada apenas pela lógica da "mão invisível" do
mercado. Interagem nesse processo vários outros fatores, não apenas de natureza
técnica, mas também sociológica, tais como a organização local dos produtores, sua
relação com assessoria técnica externa e a articulação com formas de
comercialização, bem como outras preferências que nem sempre podem ser
demarcadas objetivamente. Dentro desse pressuposto, discute-se em que medida a
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proposta de estilos alternativos de agricultura pode representar de fato uma
transição para um novo modelo, alternativo ao padrão produtivo convencional, ou
representa apenas uma adequação a novas exigências de mercado (fruto da
pressão dos consumidores e da influência da mídia, entre outras razões) que, no
limite, se traduz por uma substituição de insumos.
A hipótese principal formulada é que a forma como as experiências
alternativas de agricultura (conhecidas como “orgânicas” ou “ecológicas”) se
organizam é determinante para desencadear uma transição do modelo de produção
convencional para estilos alternativos de agricultura, e não o fato de o produto final
ser considerado como “orgânico” ou “ecológico".

2

AS CONCEPÇÕES
AGRICULTURA

SOBRE

A

MODERNIZAÇÃO

TECNOLÓGICA

NA

O debate em torno das concepções sobre a modernização da agricultura e,
em decorrência destas, sobre o destino histórico do campesinato (leia-se
agricultores familiares), já dura pelo menos um século. Inobstante, o campesinato
continua existindo, desafiando as teorias que previam seu desaparecimento. A visão
amplamente dominante na análise da modernização da agricultura tem por
pressuposto a inevitável associação entre progresso técnico na indústria e a
correspondente industrialização da agricultura. Essa visão corresponde tanto à
interpretação neoclássica quanto à dos autores da vertente marxista.
Entre os defensores da corrente neoclássica destaca-se o pensamento do
economista Theodor W. Schultz. A tese de Schultz (1965), um dos principais
ideólogos da modernização, era que, em geral, os camponeses combinavam de
forma racional os fatores de produção: “[...] há comparativamente poucas
ineficiências significativas na distribuição dos fatores de produção na agricultura
tradicional (SCHULTZ, 1965, p. 47)”.
A única maneira de aumentar a eficiência produtiva na agricultura seria,
portanto, através do aporte de fatores externos3, substituindo os "insumos

3

“Conquanto seja óbvio que as fazendas freqüentemente produzam os animais de tração de que necessitam,
não podem produzir tratores agrícolas. Nem tampouco podem produzir os fertilizantes químicos e os
inseticidas” (SCHULTZ, 1965, p. 123).
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tradicionais" por "insumos modernos", oferecidos a custos baixos ao agricultor
através de créditos subsidiados, acompanhados de assistência técnica:
[...] objetivando transformar esse tipo de agricultura, terá que ser oferecido
um conjunto de fatores mais proveitosos. Desenvolver e oferecer tais fatores
e aprender como usá-los eficientemente é uma questão de investimento,
tanto em capital humano como material (SCHULTZ, 1965, p. 12).

Nessa perspectiva, para os seguidores de Schultz (1965) no Brasil, a
modernização da agricultura dispensaria a reforma agrária como instrumento para o
desenvolvimento agrícola (em que pese o fato de que o autor atribuía um papel à
distribuição fundiária na modernização da agricultura, em determinadas conjunturas,
como no caso do México). A adoção das novas tecnologias permitiria, por si só, a
elevação da renda dos agricultores, através do aumento da produção e da
produtividade. A lógica subjacente a esse raciocínio pode ser assim resumida: a
adoção de tecnologias modernas gera maior rendimento na agricultura, o qual
resulta em maior bem-estar social. É dentro desse contexto que assume relevância a
criação do Sistema Brasileiro de Extensão Rural (Sibrater) e a política de crédito
subsidiado.
Pode-se afirmar, em síntese, que o que caracteriza a concepção
modernizante no pensamento neoclássico é a ideia de que o desenvolvimento
econômico e o bem-estar social resultam sobretudo da capacidade de a agricultura
transformar sua base técnica, no sentido de incorporar cada vez mais insumos
modernos (fertilizantes de origem industrial, agrotóxicos, sementes híbridas, raças
animais geneticamente melhoradas). Do lado da corrente marxista, a primeira
constatação é a relativa pequena importância dada por Marx, em toda a sua intensa
produção intelectual, ao campesinato, a qual pode ser atribuída ao fato de
considerá-lo como uma categoria fatalmente destinada ao desaparecimento, pela
evolução histórica das contradições do sistema capitalista. A análise implacável
sobre a contribuição política dos camponeses para a ascensão de Luís Bonaparte
na França, representando o retorno da burguesia ao poder, levou Marx a comparálos a um saco de batatas, no sentido de não constituírem uma classe social,
deixando-se manipular por interesses de outros grupos:
Uma pequena propriedade, um camponês e sua família; ao lado deles outra
pequena propriedade, outro camponês, outra família. Algumas dezenas
delas constituem uma aldeia, e algumas dezenas de aldeias constituem um
22
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departamento. A grande massa da nação francesa é, assim, fornada pela
simples adição de grandezas homólogas, da mesma maneira por que
batatas em um saco constituem um saco de batatas. Na medida em que
milhões de famílias camponesas vivem em condições econômicas que as
separam umas das outras, e opõem o seu modo de vida, os seus interesses
e sua cultura aos das outras classes da sociedade, esses milhões
constituem uma classe. Mas na medida em que existe entre os pequenos
camponeses apenas uma ligação local e em que a similitude de seus
interesses não cria entre eles comunidade alguma, nem organização
política, nessa exata medida não constituem uma classe. São,
consequentemente, incapazes de fazer valer seu interesse de classe em
seu próprio nome, quer por meio de um Parlamento, quer por meio de uma
convenção. Não podem representar-se, têm de ser representados. Seu
representante tem, ao mesmo tempo, de aparecer como seu senhor, como
autoridade sobre eles, como um poder governamental ilimitado que os
protege das demais classes e que do alto lhes manda o sol ou a chuva. A
influência política dos pequenos camponeses, portanto, encontra sua
expressão final no fato de que o Poder Executivo submete a seu domínio a
sociedade.” (MARX, 2003).

Abramovay (1992) chega a afirmar que não há espaço para o campesinato na
teoria marxista4. Para Marx (1985), a principal questão que a agricultura colocava era
o problema da renda da terra, vista como um obstáculo para o pleno
desenvolvimento capitalista no campo, em função do monopólio da terra pelos
grandes proprietários. A forma de o capital enfrentar o monopólio da propriedade da
terra seria através do progresso tecnológico representado pela industrialização da
agricultura (SILVA, 1981). O que nos interessa, para os propósitos deste estudo, é
salientar que as análises e as formulações teóricas produzidas pelos principais
herdeiros da tradição marxista no início do século XX têm o mesmo pressuposto da
visão neoclássica - desenvolvimento máximo das forças produtivas na agricultura
pela incorporação crescente de insumos modernos - e continuam a exercer grande
influência nos dias atuais. As discussões recentes sobre agricultura familiar e
sustentabilidade estão fortemente marcadas - de forma explícita ou implícita - pela
influência do debate clássico a partir das concepções de Lênin e Kautski sobre as
tendências de diferenciação/reprodução do campesinato em um país capitalista. O
núcleo teórico dessas concepções gira em torno da crescente polarização social do
campesinato, com a passagem inevitável do camponês rico a capitalista e do pobre

4

Esta posição é contestada por alguns autores marxistas contemporâneos, os quais argumentam que, para
entender a questão agrária em Marx, seria necessário recorrer aos escritos do “velho Marx”, principalmente a
troca de correspondência com os populistas russos, nos quais Marx admitia a possibilidade da passagem précapitalista (a partir das comunas russas - os Mir), diretamente para o socialismo, rompendo dessa forma com
o esquema evolucionista histórico. Para maiores detalhes, pode-se ver Dilemas do Socialismo. A controvérsia
entre Marx, Engels e os populistas russos. FERNANDES, R. C. (Org.). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.
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a assalariado (LENIN, 1974), e da superioridade da produção em grande escala
comparativamente à pequena escala:
[...] foi a indústria quem criou as condições técnicas e científicas para a
existência da nova agricultura racional; foi ela que revolucionou a agricultura
através das máquinas e do adubo artificial, dos microscópios e dos
laboratórios químicos, contribuindo, dessa maneira, para a superioridade
técnica do grande estabelecimento capitalista sobre o pequeno
estabelecimento agrícola. (KAUTSKI, 1986, p. 263)

Mais recentemente, correntes de interpretação alternativas à visão da
agricultura como "industrialização da natureza" ganharam alento a partir da releitura
do agrônomo russo Alexander Chayanov5, cujo legado teórico principal foi o
desenvolvimento da tese da especificidade da produção camponesa. Para
Chayanov (1974), as unidades de produção camponesas não podem ser entendidas
tão somente a partir das leis gerais que regem as relações de produção e
acumulação em uma sociedade capitalista, nem das categorias de análise das
empresas capitalistas. É necessário, sustenta ele, buscar outra racionalidade,
baseada em um balanço entre trabalho e consumo:
[...] chega um momento, ao alcançar o ingresso de um determinado nível de
rendimento, em que as fadigas de desgaste da força de trabalho marginal
chegarão a equiparar-se com a avaliação subjetiva da utilidade marginal da
soma obtida com essa força de trabalho. A produção do trabalhador na
exploração doméstica cessará neste ponto de natural equilíbrio porque
qualquer outro aumento no desgaste de força de trabalho resultará
subjetivamente desvantajoso. Qualquer unidade doméstica de exploração
agrária tem assim um limite natural para sua produção, o qual está
determinado pelas proporções entre a intensidade anual de trabalho da
família e o grau de satisfação de suas necessidades. (CHAYANOV, 1974, p.
84-85)

Em outras palavras, significa que, por possuir uma estrutura econômica
diferente da empresa capitalista clássica, a unidade de exploração familiar requer,
para sua análise e compreensão, também outra teoria econômica, a "economia
camponesa". É por isso que a análise de Chayanov concentra-se em um nível micro:
[...] simplesmente aspiramos a compreender o que é a unidade econômica
camponesa desde um ponto de vista organizativo. Qual é a morfologia
deste aparato produtivo? Nos interessa saber como se logra aqui a natureza

5

Alexander Chayanov fazia parte de uma corrente de pensamento econômico chamada Escola de Organização
da Produção, que existiu na Rússia no início do século XX. Devemos lembrar que a Rússia pré-revolução
socialista já possuía um eficiente serviço de recenseamento e coleta de dados, estimulando assim o
desenvolvimento de estudos sobre a organização e a produção agrícola nesse país.
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proporcional das partes, como se logra o equilíbrio orgânico, quais são os
mecanismos de circulação e de recuperação do capital no sentido da
economia privada, quais são os métodos para determinar o grau de
satisfação e proveito, e como reage frente às influências dos fatores
externos, naturais e econômicos que aceitamos como dados. (CHAYANOV,
1974, p. 36)

Já na perspectiva dos marxistas agrários clássicos, o problema fundamental
não residiria na natureza em si das tecnologias introduzidas pela modernização, mas
na desigual apropriação dos benefícios gerados. Diga-se de passagem que o padrão
produtivo de agricultura implantado nos países do "bloco socialista" demonstra
claramente que a opção tecnológica seguida não difere, em essência, do modelo
adotado nos países capitalistas ocidentais, isto é, foi baseado em uma concepção
de desenvolvimento máximo das forças produtivas, sem questionar a natureza das
tecnologias geradas e a finitude dos recursos naturais. Por estar baseado na oferta e
na produção de massa de bens de consumo, o padrão produtivo implantado pelos
então regimes políticos nos países considerados socialistas do Leste europeu
seguiu claramente o modelo fordista, inclusive na agricultura (veja-se, por exemplo,
o caso cubano, que até o fim do "socialismo real" soviético, mantinha uma
agricultura quase totalmente dependente de insumos industriais).
Em resumo, pode-se afirmar, concordando com Caume (1992), que tanto a
corrente teórica neoclássica quanto a marxista são essencialmente deterministas em
suas análises sobre o processo de modernização da agricultura, pois consideram
irreversível

a

marcha

do

progresso

tecnológico

industrial,

que

deveria

necessariamente ser incorporado à agricultura. A diferença, como apontam Souza
Leite et al. (1988), é que, enquanto na visão neoclássica sobressai um determinismo
tecnológico (a promoção de bem-estar social seria uma decorrência da aplicação de
técnicas), o enfoque marxista sustenta um determinismo baseado nas relações de
produção.
O padrão produtivo que se estabeleceu na agricultura brasileira seguiu
claramente a visão modernizante neoclássica, defendida por Schultz (1965) e outros,
sendo chamado de modernização "parcial” ou "dolorosa" (SILVA, 1982) ou
“conservadora” (GRAZIANO NETO, 1986), pelo fato de alterar a base tecnológica
produtiva, sem modificar a estrutura agrária vigente. Embora o auge desse processo
no Sul do Brasil tenha ocorrido a partir da década de 1960, o modelo foi gerado,
difundido e adotado a partir dos países industrializados. A formação desse padrão
25

Capítulo I – O forjamento do padrão moderno de agricultura.

nesses países é resultado de um "[...] lento e irreversível processo de mudanças que
a agricultura sofreu a partir da revolução industrial, quando as primeiras máquinas
agrícolas vinham propor o desuso de ferramentas tradicionais" (SALLES FILHO,
1993, p. 6). Adotando uma perspectiva divergente de autores que assumem uma
leitura monolítica da modernização da agricultura a partir da Revolução Verde, o
autor chama a atenção para as trajetórias distintas, ligadas a diferentes áreas do
conhecimento e a diferentes indústrias, que conformaram o padrão moderno de
agricultura. Assim afirma Salles Filho (1993, p. 5): "[...] as partes que compõem este
todo têm histórias e determinações próprias, que não podem ser identificadas
apenas pela análise do todo". Essa perspectiva ajuda a entender, por exemplo,
porque a motomecanização dos cultivos foi intensa no Sul do Brasil, mas o mesmo
não se verificou em outras regiões que experimentaram a Revolução Verde, como
na Índia e na China.
Castro (1984), em uma análise da Ciência e Tecnologia para a agricultura
com base nos planos de desenvolvimento no Brasil até 1985, mostra que houve um
continuum na evolução das políticas de modernização no caso brasileiro, passando
de "intenções modernizantes para uma política efetiva de modernização na
agricultura", através de programas e políticas específicos para o setor agrícola, de
estímulo à adoção de tecnologias geradas e difundidas a partir da Revolução Verde.
Entre essas políticas, destaca-se o crédito rural.

3 O QUADRO DOS DEBATES NO BRASIL A PARTIR DOS ANOS 1950
Embora a questão agrária seja anterior à década de 1950, foi a partir desse
período que grande parte dos intelectuais acadêmicos “descobriu” a existência do
“pequeno” produtor enquanto um objeto de estudo não apenas da economia, mas
também da sociologia e da antropologia. As análises e formulações teóricas
produzidas nesse período, e até hoje (assim como os decorrentes desdobramentos
na estratégia de ação das organizações políticas), estão fortemente marcadas - de
forma explícita ou implícita - pela influência do debate clássico a partir das
concepções de Lênin, Kautski e, mais recentemente, da releitura de Chayanov em
torno das tendências do campesinato em um país capitalista, já apresentadas
anteriormente.
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A partir das concepções dos dois primeiros autores, e com base em uma
perspectiva histórica evolucionista, o Partido Comunista do Brasil (PC do B) lançou,
em 1950, um manifesto no qual afirmava que “[...] o problema da sociedade
brasileira estava na estrutura arcaica da economia, marcada pelos restos feudais e
pelo monopólio da terra, que impediam a ampliação do mercado interno e o
desenvolvimento da indústria nacional” (MARTINS, 1983). A saída seria então uma
revolução democrática e popular. Essa posição, no entanto, seria revista no final de
1953, quando o PC do B propõe a abolição das formas feudais de exploração e
generalização das formas de pagamento em dinheiro. Em 1954, quando o Partido
realiza o seu IV Congresso, declara textualmente que “[...] não serão confiscados os
capitais e as empresas da burguesia nacional.” O caminho seria, portanto, uma
frente ampla “anti-imperialista e anti-feudal”, para fazer a “revolução democrática e
nacional libertadora” (MARTINS, 1983). Essa tese via nas relações pré-capitalistas
ou feudais as causas do atraso do país. Era necessário, portanto, dentro de uma
visão histórico-determinista, superar primeiro esses “resquícios do feudalismo” para
permitir o desenvolvimento de relações capitalistas, mais avançadas.
No contexto do debate político do início da década de 1960, a grande
discussão girava em torno da necessidade ou não de promover a reforma agrária,
como pressuposto para o desenvolvimento econômico do país. As teses
predominantes estavam representadas no arcabouço teórico da Comissão
Econômica para a América Latina (Cepal) - que reunia intelectuais de renome como
Helio Jaguaribe, Maria da Conceição Tavares, Celso Furtado, Fernando Henrique
Cardoso e outros. As concepções cepalinas tiveram grande importância na análise
das características do desenvolvimento econômico brasileiro e, em particular, do
meio rural na década de 1960, assim como na consequente formulação de
propostas políticas para superação dos problemas sociais do país. A tese do
dualismo estrutural, segundo a qual existiam dois Brasis, um urbano, moderno e
desenvolvido, e outro rural, arcaico, atrasado e subdesenvolvido, predominou nas
análises de vários estudiosos da época.
Nessa perspectiva, a realização de um amplo processo de Reforma Agrária
colocava-se, para esses autores, como condição sine qua non para a ampliação do
mercado interno de bens de consumo e, portanto, para alavancar o desenvolvimento
industrial capaz de fazer frente à produção desses bens. De outra parte, havia uma
visão de que o Brasil, como um país periférico e dependente, no contexto do
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capitalismo internacional, estava subordinado ao desenvolvimento dos países
capitalistas centrais, especialmente os Estados Unidos - a famosa teoria da
dependência econômica, desenvolvida por Fernando Henrique Cardoso e Enzo
Faletto em Dependência e Desenvolvimento na América Latina6.
Diversos trabalhos posteriores formularam a crítica ao dualismo político e
estrutural7, mostrando que o setor rural cumpriu um papel decisivo para viabilizar a
industrialização no país, não por sua suposta capacidade de absorção de bens de
consumo “direto”, como argumentavam os defensores daquela tese, mas
precisamente como consumidor de produtos industrializados incorporados ao
processo produtivo (insumos, máquinas, sementes), portanto produtos industriais
“intermediários” e não “finais”. A opção feita durante o período do regime militar foi
pela

“modernização

conservadora”,

cujas

consequências

são

amplamente

estudadas e conhecidas. Aliado a isso, o “milagre brasileiro” foi em grande medida
impulsionado por uma conjuntura econômica internacional francamente favorável lembremos que esse foi um período de crescimento vertiginoso da dívida externa
brasileira - permitindo assim o lastreamento ainda maior da demanda interna por
bens de consumo. Nesse quadro, a proposta de Reforma Agrária não mais estava
colocada na ordem do dia para os sucessivos governos militares, o que não significa
que não ocorreram conflitos de terra nesse período.

6

“Torna-se necessário, portanto, definir uma perspectiva de interpretação que destaque os vínculos estruturais
entre a situação de subdesenvolvimento e os centros hegemônicos das economias centrais, mas que não
atribua a estes últimos a determinação plena da dinâmica do desenvolvimento. Com efeito, se nas situações
de dependência colonial é possível afirmar com propriedade que a história - e por conseguinte a mudança aparece como reflexo do que se passa na metrópole, nas situações de dependência das “nações
subdesenvolvidas” a dinâmica social é mais complexa. (...) o centro político da ação das forças sociais tenta
ganhar certa autonomia ao sobrepor-se à situação do mercado; as vinculações econômicas, entretanto,
continuam sendo definidas objetivamente em função do mercado externo e limitam as possibilidades de
decisão e ação autônomas. Nisso radica, talvez, o núcleo da problemática sociológica do processo nacional de
desenvolvimento na América Latina.” Dependência e Desenvolvimento na América Latina: ensaio de
interpretação sociológica. 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1975, p. 30.
7
Entre eles, citamos Francisco de Oliveira, José de Souza Martins, André Gunder Frank e Caio Prado Júnior.
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Em 1985, o Governo da “Nova República” lançou o Plano Nacional de
Reforma Agrária (PNRA), um plano - como todos os planos de governo - cheio de
boas intenções e, inclusive, com metas ousadas, mas com tempo de vida reduzido.
Na verdade, como os fatos estão a mostrar, os avanços na Reforma Agrária deramse menos em função de uma legislação mais ou menos avançada, e muito mais
como resultado da pressão organizada dos movimentos sociais, principalmente pela
ocupação de áreas improdutivas. O fato é que a forma como ocorreu o processo de
modernização da agricultura agravou ainda mais a crise agrária. Diante das
implicações dessa opção modernizante, na história recente do Brasil, poder-se-ia
perguntar se uma mudança de padrão produtivo que desconsidere o problema
agrário, ainda que ambientalmente favorável - uma espécie de “segunda revolução
verde” - não iria aprofundar ainda mais os problemas sociais existentes. De outra
parte, é preciso reconhecer que uma reestruturação fundiária por si só não implica
em um modelo de produção agrícola diferente do padrão moderno, como se pode
constatar na estratégia produtiva de vários assentamentos de reforma agrária no Sul
do Brasil.
É dentro do quadro de debates e do contexto político acima que se insere o
processo de modernização da agricultura no Brasil, para o qual concorreram
políticas públicas de estímulo à adoção das tecnologias geradas e difundidas a partir
da Revolução Verde.

4 A CRISE DO PADRÃO AGRÍCOLA MODERNO
Se o que foi modelado pela tecnologia, e continua a ser, parece estar
doente, seria talvez conveniente dar uma olhada na própria tecnologia. Se a
tecnologia é vista como cada vez mais desumana, talvez fosse preferível
examinarmos se não tem alguma coisa melhor - uma tecnologia com
fisionomia humana.
E. F. Schumacher (O negócio é ser pequeno)

O padrão produtivo estabelecido na agricultura - que decorre de uma opção
por um determinado modelo de crescimento econômico - foi difundido e adotado a
partir das concepções da “Revolução Verde”, ainda que sua origem seja anterior,
sendo chamado de “modernização parcial” (SILVA, 1986) ou “conservadora”
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(GRAZIANO NETO, 1986), pelo fato de, como já se disse, alterar a base tecnológica
produtiva, sem modificar a estrutura agrária vigente.
A constatação de que esse modelo está em crise levou a FAO a reconhecer
que “o modelo convencional está esgotado e desacreditado” e admitir que “é difícil,
para não dizer impossível, sustentar um planejamento de crescimento com
equidade, se se seguem modelos, estratégias e procedimentos visível e
reconhecidamente concentradores e excludentes” (LACKI, 1993, grifo do autor).
Apesar dessa constatação, é importante salientar, como lembra um documento do
PNUD que:
[...] o 'pacote tecnológico' ao qual camada significativa dos agricultores da
região Sul teve acesso, veio solucionar - ainda que provisoriamente e
criando novas dificuldades - problemas reais que enfrentavam. Os sistemas
tradicionais, baseados fundamentalmente na rotação de terras, estavam
enfrentando limites para recuperar a fertilidade do solo. Entretanto, 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 problemas que, até hoje, caracterizam
a relação entre agricultura e meio ambiente na região Sul (PNUD, 1999, p.
7).

Uma das principais consequências da passagem da agricultura tradicional
para o chamado “padrão moderno” é um aumento muito grande no consumo de
energia. Atualmente, é cada vez mais evidente a insustentabilidade de um modelo
de desenvolvimento baseado em fontes não renováveis de energia e, além disso,
altamente poluentes do ambiente. Contudo, é forçoso reconhecer que seria
inconsequente propor o retorno a um sistema de vida pré-industrial. A solução
obrigatória para o problema energético está então, como lembra Tiezzi (1988), na
busca de um modelo de vida baseado em fontes renováveis de energia. Nessa
perspectiva, a agricultura assume um papel estratégico, pois consiste em capturar
energia do sol para sintetizar matérias-primas e alimentos. Do total de energia solar
incidente sobre as terras férteis, apenas aproximadamente 1% é fixada via
fotossíntese vegetal. Essa energia é transformada, através de processos
bioquímicos desencadeados pela respiração, em compostos orgânicos. Ao longo
das fases da cadeia energética (produtores - sobretudo vegetais; consumidores animais; decompositores - micro-organismos), ocorre uma degradação progressiva
da qualidade da energia, restituindo no final as substâncias necessárias para
reconstruir as moléculas das células vivas, em presença da energia solar.
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A agricultura moderna, praticada sobretudo após a Segunda Guerra Mundial,
não só reduz cada vez mais a captação de energia como ainda contribui para
acelerar o esgotamento dos recursos energéticos não renováveis, em um processo
altamente entrópico. Esse processo faz com que a “balança energética”
(representada pela relação insumo/retorno energético) seja cada vez mais negativa.
Um trabalho pioneiro em apontar a ineficiência da agricultura moderna do ponto de
vista energético foi realizado por Pimentel et al. (1973), tomando por base a cultura
do milho nos Estados Unidos. Outra consequência da modernização acelerada da
agricultura foi a intensificação da erosão do solo. Porém, talvez mais grave que os
impactos da erosão do solo seja a erosão genética sofrida nas regiões de
modernização intensiva da agricultura, que levou a uma perda irreparável de
biodiversidade animal e vegetal por um lado e, por outro, concentrou grande parte
dos recursos genéticos (variedades “crioulas” de milho, batata, arroz) nos centros de
pesquisas das empresas produtoras de sementes.
A intensificação do uso de agrotóxicos, adubos químicos e da mecanização
também contribuiu para a expansão de grandes lavouras com monocultura,
reduzindo o nível de emprego rural, aumentando a concentração da posse da terra e
acelerando, em consequência, o êxodo de pequenos agricultores, parceiros e
arrendatários. Em apenas uma década (1970), quase 16 milhões de brasileiros
migraram do campo para a cidade (o equivalente a quase metade da população da
Argentina). Do aumento total da população urbana, em torno de 25,9 milhões de
pessoas, 40% estiveram concentrados em apenas três cidades - São Paulo, Rio de
Janeiro e Belo Horizonte, elevando enormemente o número de favelados. No Rio
Grande do Sul também ocorreu uma intensa migração para as cidades, como indica
o fato de que, na década de 1970, todos os municípios do Estado tiveram uma
redução em sua população rural. Por fim, houve um aumento na concentração da
posse da terra.
Como reflexo dos impactos mencionados anteriormente, houve um aumento
na concentração da renda rural, que significou
[...] talvez o mais notável impacto da capitalização seletiva, selecionadora
de parcela ínfima dos produtores, indicando inclusive uma velocidade de
apropriação privada, nos estratos de renda mais elevados, muito maior,
comparativamente, aos mesmos estratos de renda nas cidades (NAVARRO,
1996, p. 75).
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Essa “modernização seletiva”, por sua vez, contribuiu para aprofundar não
apenas as diferenças entre agricultores de uma mesma região, como também entre
diferentes regiões do Estado. Entretanto, é preciso que se diga que as diferenças
entre uma região e outra têm causas mais profundas, das quais a maior ou menor
intensidade na modernização da agricultura é um dos componentes.
A dinâmica de acumulação capitalista resultou em um desenvolvimento
desigual na agricultura, seja de explorações dentro de uma mesma região, seja para
regiões distintas.
Diante dessas desigualdades regionais, é possível que em algumas regiões
onde a modernização da agricultura se fez sentir de forma muito tênue, não se
constituindo como padrão tecnológico dominante, ocorra a passagem diretamente
para estilos de agricultura alternativos, sem que os efeitos do padrão moderno sejam
experimentados com intensidade. Em alguns casos, poder-se-ia mesmo falar da
existência de uma agricultura que, de certa forma, nunca deixou de ser “orgânica” ou
“ecológica”. Todavia, seria equivocado, na nossa concepção, considerar esse tipo de
agricultura como “atrasada” ou, em uma perspectiva evolucionista, como “préindustrial”. Na verdade, a existência de tais casos, além de desafiar as teorias
clássicas sobre o destino histórico do campesinato, coloca em questão o suposto
caráter universal das “tecnologias modernas” e a visão (dominante no meio
agronômico)

de

que

uma

evolução

tecnológica

na

agricultura

implica

necessariamente a sua industrialização.
Isso nos remete à seguinte questão: que tipo de tecnologia demandam essas
regiões menos mecanizadas? Talvez uma nova fase da Revolução Verde, com
tecnologias mais adaptadas às condições ambientais locais, porém, dentro da
mesma concepção que orientou a implantação do padrão moderno de agricultura?
Aqui não existe, em nossa opinião, uma única resposta. É possível - e mesmo
provável - que isso ocorra em algumas regiões, mas também é verdadeiro que a
agricultura, para grande parte dos agricultores menos “beneficiados” com a
Revolução Verde, assume outra significação, a partir da relação histórica e cultural
estabelecida com o ambiente entorno ou, no caso dos agricultores ecologistas que
fizeram uma reconversão produtiva, uma ressignificação.
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5 AGRICULTURA SUSTENTÁVEL OU (RE)CONSTRUÇÃO DO SIGNIFICADO DE
AGRICULTURA?
A explicação científica não consiste, como somos levados a imaginar, na
redução do complexo ao simples, mas na substituição de uma
complexidade menos inteligível por uma mais inteligível.
Claude Lévi-Strauss (O Pensamento Selvagem)

A partir da percepção da crise do padrão moderno de agricultura, emerge a
discussão sobre a necessidade de promover estilos alternativos de agricultura,
genericamente denominados de agricultura sustentável. Para além da questão
semântica, essa discussão remete ao próprio significado da agricultura, com
profundas implicações nos possíveis rumos da transição.
Existe uma vasta literatura que coincide em apontar a necessidade de que
uma agricultura sustentável deva responder positivamente à sua viabilidade
econômica, ecológica ou ambiental e social. Altieri (1998) afirma que o conceito de
agricultura sustentável é controverso e quase sempre indefinido; apesar disso,
lembra o autor, é útil, pois reconhece que a agricultura é afetada pela evolução dos
sistemas socioeconômicos e naturais. De maneira geral, porém, são aceitos alguns
pressupostos básicos para que a agricultura seja, na visão de seus formuladores,
passível da qualificação sustentável.
Um aspecto importante desse conceito - que frequentemente não é
contemplado, tanto na visão dos ecologistas "puros" (que enfatizam apenas os
aspectos ambientais), quanto dos defensores da "ecologia de mercado" (que tentam
valorar monetariamente toda a natureza) - é a valorização das comunidades rurais
em seus aspectos sociais, humanos e culturais. Sobre esse último aspecto, não
pode haver dúvida de que a diversidade cultural é tão imprescindível quanto a
biodiversidade vegetal e animal - e que pode se manifestar em distintas alternativas
à agricultura moderna - quando se fala de agricultura sustentável.
A agricultura, antes de ser uma atividade essencialmente econômica, é uma
atividade também cultural. Mais do que tratar de processos naturais, trata-se,
fundamentalmente, de processos socioculturais, de uma construção humana.
“Agricultura sustentável é, portanto, não apenas um modelo ou um pacote a ser
simplesmente imposto. É mais um processo de aprendizagem" Pretty (1995). Nesse
sentido, convém lembrar que o homem é um ser cultural, e é pela cultura que ele se
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distingue dos demais seres vivos. Pretty (1995) lembra que definições precisas e
absolutas do que seja uma agricultura sustentável são impossíveis e que “[...] é
importante clarificar o que está sendo sustentado, por quanto tempo, em benefício e
às custas de quem”. E conclui que “[...] responder a estas questões é difícil, pois
implica avaliar a troca de valores e crenças”. Muito embora não explicitados, esses
valores e crenças jogam um papel muito importante na produção do conhecimento
científico, não apenas na definição das linhas de investigação como também na
interpretação de resultados. Por isso o autor ressalta que o conceito de agricultura
sustentável deve ser discutido a partir de uma crítica à ciência positivista, uma vez
que grande parte dos problemas ambientais e socioeconômicos contemporâneos é
decorrente da forma como a ciência tem abordado a produção do conhecimento e a
geração de tecnologias voltadas à agricultura.
Mas podemos também refletir sobre o significado de agricultura sustentável a
partir de outro prisma, perguntando-nos se a atividade agrícola significa
necessariamente o empobrecimento do meio ambiente, a simplificação dos
ecossistemas, com a redução da biodiversidade e das interações entre organismos.
Em outras palavras: existiram ou existem formas de agricultura que, em vez
de conduzir ao esgotamento dos recursos naturais locais levam ao seu incremento?
Se pensarmos somente nas lavouras extensivas com monocultura de soja, milho e
cana-de-açúcar, por exemplo, facilmente chegamos a acreditar que a agricultura
significa sempre um enfrentamento das adversidades naturais pelo homem, com o
propósito de produzir alimentos e fibras. Antes de analisar o que as várias correntes
de agricultura alternativa têm a dizer, vamos mencionar um exemplo, que ajuda a
responder a questão anterior.
Uma pesquisa etnobotânica realizada em uma aldeia de índios Kayapó, no
Pará, mostra que é possível manejar um ecossistema de forma a aumentar a sua
biodiversidade. Foram registradas cerca de 58 espécies por roça, em sua maioria
representadas por diversas variedades. Esses índios cultivam pelo menos 17
variedades de mandioca e macaxeira, 33 variedades de batata-doce, inhame e
taioba, sempre de acordo com condições microclimáticas bastante específicas
(ANDERSON; POSEY, 1997). Além disso, o modo como interferem na estrutura das
roças ao longo do tempo parece seguir um modelo que se baseia na própria
sucessão natural dos tipos de vegetação, cultivando inicialmente espécies de baixo
porte, seguidas por bananeiras e frutíferas e, por fim, introduzindo espécies florestais
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de grande porte (lembramos que esse é um princípio básico de implantação dos
Sistemas Agroflorestais - SAF). É interessante a constatação, feita pelos autores, de
que o caráter esporádico e a estrutura da plantação, semelhante à da vegetação
natural, fizeram com que o manejo das capoeiras pelos Kayapó só fosse detectado
recentemente. Isso levou os pesquisadores a concluir que “muitos dos ecossistemas
tropicais até agora considerados naturais podem ter sido, de fato, profundamente
moldados por populações indígenas”. Mas o que queremos destacar nesse exemplo
é que não se trata apenas do fato de que esses povos não usam tecnologias
sofisticadas ou “modernas” para intervir no ecossistema, e sim de perceber que o
reflorestamento do cerrado pelos Kayapó baseia-se em uma concepção do ambiente
completamente diversa da vigente nas sociedades ocidentais.
Os problemas agronômicos são ordinariamente formulados e abordados de
forma exclusivamente técnica, pressupondo-se que as soluções devam ser também
de natureza eminentemente técnica. Todavia, ainda que as noções subjetivas não
expliquem os fenômenos sociais, elas participam deles. Por isso, às vezes,
sensibilizar as pessoas pode ser tão ou mais importante do que transmitir
informações técnicas. Contudo, reconhecer a interferência de valores subjetivos na
construção do conhecimento científico não significa abandonar a preocupação com
o rigor na pesquisa e no uso de conceitos.
Uma questão pertinente a propósito da natureza das tecnologias e da visão
de agricultura é se, diante de uma postura dominadora do homem em relação ao
meio circundante, com uma abordagem positivista das ciências agronômicas, é
realmente possível superar o padrão “químico-reducionista” da agricultura
(lembramos que mesmo em países como Cuba, com um sistema de controle
biológico bastante eficaz e descentralizado, o conceito de praga - entendido como
“um inimigo a ser destruído” - por exemplo, continua sendo preponderante nas
diretrizes das investigações agronômicas). Como já afirmava Schumacher (1983),
em O negócio é ser pequeno, “[...] o homem moderno não se experiencia como parte
da natureza, mas como uma força exterior destinada a dominá-la e a conquistá-la.
Ele fala mesmo de uma batalha contra a natureza, esquecendo que, se ganhar a
batalha, estará do lado perdedor”.
Almeida Júnior (1995) discute essa questão de maneira original, ao refletir
sobre como as plantas passaram a ser entendidas como máquinas químicas por um
lado e como mercadoria por outro, trazendo profundas implicações nas interações
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entre o homem e a natureza, como, por exemplo, a grande redução do número de
espécies relevantes para a agricultura. Na raiz do problema da “insustentável
maneira de produzir” está o fato de que
[...] ao separar os homens e a cidade das pedras e das árvores, o pensador
separa as relações entre os homens das relações entre o homem e a
natureza. Retomado inúmeras vezes, sob múltiplos disfarces, este projeto
de separação afirma a possibilidade de que o homem venha a ser senhor e
possuidor da natureza e implica que o homem continuará sendo senhor e
possuidor do homem. Os argumentos são apresentados como se fosse
possível estabelecer uma independência absoluta entre a relação com a
natureza e a relação com os outros homens. Mas, no encontro com a
natureza, o homem encontra a si mesmo e aos outros homens (ALMEIDA
JUNIOR, 1995, p. 10).

A questão que se coloca, portanto, é até que ponto pode-se realmente atingir
uma concepção diferente de agricultura sem um correspondente questionamento da
concepção de ciência e de agronomia que produziu o padrão moderno de
agricultura8.
Para alguns autores, a crise ecológica é no fundo a própria crise do processo
civilizatório. Diante dessa crise, o movimento ecológico assumiu um status que
ultrapassou o estágio da contestação contra a extinção de espécies ou a favor da
proteção ambiental, para transformar-se, nas palavras de Boff (1995, p.19),
[...] numa crítica radical do tipo de civilização que construímos. Ele é
altamente energívoro e devorador de todos os ecossistemas (...) Na atitude
de estar por sobre as coisas e por sobre tudo, parece residir o mecanismo
fundamental de nossa atual crise civilizacional. (grifo do autor).

Ao assumir a postura de separação entre a natureza e a sociedade, o
pesquisador ou técnico não está isento das implicações práticas daí decorrentes.
Diante disso, é fundamental buscar novas abordagens para os problemas
agronômicos, que reconheçam na diversidade cultural um componente insubstituível,
e que partam de uma concepção inclusiva do homem no meio ambiente.

8

Embora não seja o caso de aprofundar essa questão no presente trabalho, considero que seria muito rica a
reflexão sobre a estreita vinculação entre a concepção clássica da produção do conhecimento científico e a
consagração de um estilo de vida consumista, voltado para a suprema valorização da posse de bens materiais
e a negação dos valores filosóficos e espirituais.
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É oportuno mencionar que, entre as várias correntes de agricultura que
destoam do que se convencionou denominar padrão moderno de agricultura,
algumas reconhecem na diversidade um componente fundamental e inserem-se na
perspectiva de uma concepção da natureza diferente da predominante na sociedade
ocidental, como veremos a seguir.

6 TRANSIÇÃO DO QUE PARA AONDE?
Bueno (1991), no Dicionário escolar da língua portuguesa define transição
como “mudança de lugar ou estado; passagem de um lugar, de um tempo, para
outro; ato ou efeito de transitar (transitar: fazer caminho, passar, andar); do latim
trans: movimento para além de, através de”.
É importante salientar que a agricultura pré-industrial ou tradicional, praticada
no Sul do Brasil antes da Revolução Verde, já vinha apresentando limites técnicos e
econômicos no final da década de 1950. Waibel (1955), estudando a formação das
zonas pioneiras do Sul do Brasil, afirma que
Também ali [no Planalto Ocidental do Rio Grande do Sul] a produção e a
exploração de produtos agrícolas foi considerável durante alguns decênios,
mas atualmente [1955], em virtude do esgotamento do solo, entrou em
franco declínio. Mas, terras devolutas não existem mais, e com isso é
talvez o Estado do Rio Grande do Sul o primeiro Estado onde não existem
mais reservas florestais e onde não há mais a possibilidade de expansão da
agricultura para novas terras de mata, tendo que se recorrer à cultura e
colonização de grandes áreas de campos (WAIBEL, 1955, p. 15, grifo
nosso).

O que a citação em destaque deixa claro, além dos limites à expansão, é a
existência de problemas ambientais anteriores à modernização da agricultura, muito
embora estes tenham sido por ela agravados. Um interessante relato sobre a
imigração italiana no Rio Grande do Sul, feito por Costa Beber (1996), narra um
episódio de acidente com uma balsa no Rio Uruguai, no início deste século, que
transportava madeira bruta (toras) para ser vendida na Argentina. Embora não
tenhamos dados estatísticos sobre a quantidade de madeira que na época era
exportada em balsas (mesmo porque provavelmente a maior parte era vendida sem

37

Capítulo I – O forjamento do padrão moderno de agricultura.

nenhum tipo de controle), a existência da figura do balseiro revela que esse
comércio provavelmente era bastante intenso9.
Feldens (1989, p.38) apresenta dados de Roche (1969), que confirmam que o
problema do desmatamento praticamente iniciou com a colonização pelos imigrantes
europeus: a cobertura florestal do Estado do Rio Grande do Sul, que era de 36% em
1850, com 0,5% desmatado, foi reduzida para 30,7% em 1881, 25% em 1914 e
17,5% em 1945. Ainda segundo este autor (1989, p.39), a média anual de
desmatamento em 160 anos de colonização (1822-1982) foi de 52.192 hectares. Da
mesma forma, estava ocorrendo uma perda gradual da fertilidade do solo,
decorrente da intensificação do uso do mesmo e da redução do período de pousio, à
medida que aumentava a pressão demográfica. Um dos fatores que contribuiu para
acelerar o processo erosivo dos solos nos lotes foi o traçado dos mesmos por
ocasião da demarcação, invariavelmente no sentido do alto do espigão até um curso
d’água.
Isso não significa que a agricultura tradicional, praticada sobretudo por
imigrantes europeus no Sul do Brasil no período anterior à Revolução Verde, não
tenha méritos intrínsecos, mas que é preciso relativizar a noção de que a mesma era
não apenas mais “ecologicamente correta” como ainda tinha um grau de autonomia
quase absoluto em relação aos setores do comércio e da indústria. Esses
argumentos carecem de comprovação em fatos históricos. Sobre essa “grande”
autonomia dos produtores no período que antecedeu à modernização da agricultura,
vale a pena lembrar o trabalho de Paulilo (1990), realizado no Sul do Estado de
Santa Catarina, no qual a autora mostra que a dependência do agricultor em relação
a outros agentes econômicos é histórica, tendo iniciado muito antes da presença das
agroindústrias integradoras na região (suínos, aves e fumo). Desde o início da
colonização, os agricultores não tinham autonomia para definir os preços de seus
produtos, que eram vendidos para os comerciantes que dominavam o comércio
local, os quais por sua vez vendiam aos agricultores produtos que eles
necessitavam. Embora essa pesquisa tenha sido realizada no Sul do Estado de
Santa Catarina, o processo de ocupação da área foi muito parecido com o da região

9

As balsas eram carregadas no período de águas baixas e desciam o Rio Uruguai em direção à Argentina na
época das chuvas, quando o nível da água subia, permitindo assim a passagem do Salto do Yucumã. Uma
música bastante popular no Rio Grande do Sul, chamada Balseiros do Rio Uruguai, retrata bem esse
acontecimento em versos: “Oba, viva, veio a enchente/o Uruguai transbordou/vai dar serviço prá gente/vou
soltar minha balsa...”
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colonial do Rio Grande do Sul, e não temos razões para acreditar que nesse último
caso tenha sido diferente.
É certo que a transição de um padrão para outro de agricultura não ocorre de
forma homogênea, e que a adoção do padrão moderno não significou a eliminação
pura e simples das formas de agricultura tradicional. Nesse sentido, pode-se afirmar
que não se trata tão somente de rupturas, mas de rupturas e, ao mesmo tempo,
continuidades. Ou seja: novos estilos produtivos ocorrem “misturados” com formas
convencionais de produzir. Entretanto, resulta bastante evidente que quanto mais
intenso foi o processo de modernização, mais distantes ficaram as formas
tradicionais de agricultura. O mesmo pode-se dizer da concentração fundiária e da
desagregação de comunidades rurais (há casos na região Planalto do RS em que
comunidades inteiras ficaram reduzidas a quatro ou cinco proprietários das terras).

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Já se disse que toda a crise traz em si a possibilidade de sua superação. Em
um ponto quase todos os autores concordam: é necessário mudar a maneira de
produzir; o padrão tecnológico de agricultura predominante está em crise ou em
"turbulência". A questão principal do debate é como essas mudanças vão ocorrer.
A

crise

manifesta-se

nos

limites

econômicos,

mas

sobretudo

nas

consequências sociais e ambientais da moderna agricultura. Todavia, movimentos
contestatórios ao padrão moderno de agricultura não são novos, chegando alguns a
propor novos estilos de vida e uma concepção diferente da relação ser humanonatureza.
A crítica radical à crise socioambiental, da qual a agricultura é um
componente fundamental, implica em um questionamento dos fundamentos da
moderna ciência, em particular da Agronomia.
Na discussão sobre os caminhos da transição é preciso reconhecer,
inicialmente, a existência - talvez aqui o termo coexistência seja mais adequado - de
formas distintas de produção, convivendo com o padrão hegemônico de agricultura.
Não se pretende negar que o chamado padrão moderno de agricultura seja
francamente dominante e, portanto, que determina as relações sociais e de
produção vigentes na agricultura hoje. O que se quer destacar é que a adoção do
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chamado “pacote tecnológico” foi na verdade incorporado em diferentes graus de
intensidade pelos agricultores e, mais importante do que isso, chamar a atenção
que, no processo de transformação da base produtiva no campo, as tecnologias
adotadas são frequentemente ressignificadas, sofrendo uma adaptação ou
reelaboração em sua forma e em seu conteúdo. Embora seja arriscado afirmar quais
serão as tendências dominantes, a forma como ocorre a organização das
experiências em curso é fundamental para apontar essas tendências. As
experiências de agricultura alternativa ou orgânica referidas neste estudo em outros
países e, sobretudo, no Sul do Brasil, parecem apontar, antes de uma opção única,
para um mosaico de possibilidades. A forma como se dá a organização dessas
experiências (que reunimos sob a denominação de agricultura alternativa), incluindo
a

sua

inserção no processo produtivo

mais amplo,

a transformação e

comercialização dos produtos agrícolas, é fundamental para determinar se elas
apontam para o surgimento de um novo padrão produtivo, ou apenas para uma
substituição de insumos, sem romper com a ideia de "fabricação da natureza". Essa
é a espinha dorsal de nossa argumentação. Nesse contexto, é precisamente o
arranjo de forças resultante das especificidades ecológicas regionais, características
socioculturais, organização, assessoria técnica, políticas públicas, etc., que irá
determinar o padrão tecnológico resultante, e não o fato de o produto ser apenas
considerado como orgânico ou não.
A trajetória das experiências de agricultura alternativa no Rio Grande do Sul
confirma a hipótese de que as preferências do consumidor, expressas de forma
organizada, têm grande influência na redefinição de estilos produtivos na agricultura.
Contudo, a existência de um mercado em potencial para produtos orgânicos não é
suficiente para desencadear uma mudança no modelo produtivo. O que determina
os rumos dessa mudança é a maneira como essas experiências se organizam.
Se é incontestável que esse modelo de agricultura teve na pesquisa e na
extensão rural oficiais aliados importantes para a sua implantação, não é menos
verdadeiro que uma grande parte das análises críticas do papel dessas agências
comete o mesmo erro de enfoque metodológico do modelo difusionista-inovador
muito embora criticando suas consequências, ao fazer uma leitura da realidade rural
como um padrão único de agricultura, coerente e homogêneo. A percepção da
diversidade de formas de agricultura, convivendo com um modelo hegemônico, leva
à discussão sobre a existência e a conveniência na adoção de tecnologias
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“intermediárias”, entre a agricultura convencional, por assim dizer, cuja expressão
máxima é representada pelo modelo da “Revolução Verde”, e as propostas
emergentes de agricultura "alternativa".
Entretanto, os contornos dessas novas propostas ainda não estão claramente
definidos. Daí a importância e a necessidade de se estabelecer referências que vão
além das definições genéricas e, geralmente, consensuais. A certificação de
produtos orgânicos deve refletir, mais que um conjunto de normas e procedimentos
de caráter proscritivo e prescritivo, características do processo produtivo. Nesse
sentido, é importante que existam formas de legitimação social da certificação
expressa no selo ou marca que identifica o modo diferenciado de produção (aqui o
caso francês, ainda que não necessariamente voltado para a produção orgânica, é
exemplar, pela forma como a certificação é realizada).
As políticas agrícolas voltadas à promoção de estilos alternativos de
agricultura não devem ser vistas sob a ótica produtivista ou de 'subsídios
injustificáveis', mas assumem um caráter de "acúmulo de experiências" que
desempenha um papel fundamental na promoção de uma agricultura mais
parcimoniosa no uso de recursos naturais e socialmente mais justa.
Dada a necessidade de promover tecnologias local ou regionalmente
adequadas, do ponto de vista social e ambiental, é importante que as políticas
públicas não mais sejam pensadas por produto, mas por sistema de produção,
adaptado às especificidades da comunidade ou região onde está inserido. Nesse
sentido, é fundamental que essas propostas estejam articuladas com planos
regionais de desenvolvimento, elaborados em conjunto e a partir das prioridades dos
agricultores.
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Estudo do Modo de Vida dos Pecuaristas Familiares da Região da
Campanha do Rio Grande do Sul10

RIBEIRO, Claudio Marques

11

RESUMO
Este capítulo tem como tema os agricultores familiares diferenciados que vem sendo
denominados de pecuaristas familiares. Esses agricultores têm como atividade
principal a bovinocultura de corte explorada em pequenas áreas. O objetivo deste
trabalho é investigar a existência, as lógicas e as estratégias dos pecuaristas
familiares da região da Campanha do Rio Grande do Sul. Através de 60 entrevistas
realizadas com famílias em três municípios da região da Campanha (Bagé, Dom
Pedrito e Quaraí), foi possível compreender melhor as suas origens e as suas
estratégias. Além disso, foram realizadas quatro entrevistas com assentados da
reforma agrária, estabelecidos em dois municípios da região (Hulha Negra e
Candiota), que acabaram optando pela bovinocultura de corte repetindo as formas
estabelecidas historicamente. O trabalho utiliza o modo de vida e os estilos de
agricultura como a explicação teórica para a realidade encontrada. Os dados obtidos
demonstram que os pecuaristas familiares são sim um tipo de agricultor familiar que
tem estratégias a partir do modo de vida que definem para si. O modo de vida dos
pecuaristas familiares tem a bovinocultura de corte como a principal atividade,
praticada sobre pastagens naturais; tem uma autonomia mercantil; utiliza a mão de
obra da família; tem na aposentadoria grande importância e tem o autoconsumo
representado pelo consumo de carne bovina e ovina. Trata-se de um grupo de
famílias que contribui econômica, social e ambientalmente com o desenvolvimento
rural.
Palavras-chave: Desenvolvimento Rural. Agricultura Familiar. Pecuária Familiar.
Modos de Vida. Estilo de Agricultura.
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11

Este capítulo é parte da tese de Doutorado do autor defendida no Programa de Pós-graduação em
Desenvolvimento Rural (PGDR) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 2009. Acesse
aqui a Tese na íntegra.
Engenheiro agrônomo, Mestre e Doutor em Desenvolvimento Rural, extensionista da Emater/RS-Ascar no
escritorio regional de Bagé/RS, E-mail: cribeiro@emater.tche.br.
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1 INTRODUÇÃO

O Rio Grande do Sul teve um processo de ocupação da terra diferenciado do
restante do país. A sua ocupação, pelos portugueses, ocorreu através da
distribuição das sesmarias aos heróis militares que tinham como principal atribuição
a ocupação da área e a sua defesa dos espanhóis. Dessa forma, foram sendo
estabelecidas as grandes estâncias que passaram a se constituir em um importante
componente da sociedade rio-grandense.
As estâncias dessa parte Sul do Estado foram estabelecidas em condições
ambientais propícias para a criação de bovinos. Reverbel (1986) afirma que o gado
bovino introduzido pelos jesuítas viria encontrar as condições favoráveis para a sua
sobrevivência e proliferação na “boa qualidade do solo e na exuberância das
pastagens rio-grandenses”, sendo que todos os seus “campos convidam à criação
intensa de gado”.
A paisagem campestre (Bioma Pampa), foco deste trabalho, de acordo com
Reverbel (1986), sugeria o desenvolvimento da atividade pecuária. Segundo o autor,
haveria poucas regiões no Brasil “mais aptas para a criação do gado em grande
escala".
Esses fatores (gado e pampa) acabaram sendo importantes na formação
cultural do “gaúcho” dessa região, reforçando valores como o individualismo, a
desconfiança, a relação com o cavalo e com a atividade extensiva do gado de corte
sem o cultivo intensivo da terra. De acordo com Reverbel (1986), “o boi é (num
sentido sociológico) o pai do gaúcho”.
A bovinocultura de corte permaneceu predominante em praticamente toda a
região apesar de alguns processos de modificação tecnológica (cercamento dos
campos e a subdivisão das áreas de pastoreio), e algumas iniciativas de
diversificação das atividades produtivas (o surgimento da lavoura orizícola a partir da
migração de “agricultores” experientes) alavancaram a economia. Apesar desse
avanço, a bovinocultura de corte permaneceu como a principal atividade da região,
considerando-se a área ocupada e o número de produtores.
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Recentemente, alguns trabalhos (primeiramente realizados por técnicos da
Emater/RS12) passaram a identificar e descrever, no Estado (e de forma significativa
na metade Sul), um grupo numeroso de produtores com pequenas áreas13, com
características de agricultura familiar que têm como atividade principal a
bovinocultura de corte e que passaram a ser identificados como “pecuaristas
familiares”.
Esse grupo de famílias, apesar de existente em número significativo, não tem
sido, historicamente, reconhecido. De certa forma, até os anos 2000, foram
“invisíveis” à sociedade.
O desconhecimento sobre essa realidade tem se estendido até os meios
acadêmicos, pois, até recentemente, não havia interesse nem estudos sobre esse
público.
Apesar dessas dificuldades, um contingente significativo dessas famílias
permanece na atividade e no campo (conforme acontece com a agricultura familiar
tradicionalmente descrita), em uma relação que necessita ser melhor compreendida
com o ambiente, com o mercado, com as questões políticas e com as suas formas
de sobrevivência e reprodução.
Diante dessa realidade, este trabalho propõe-se a estudar, mais profunda e
minuciosamente, a existência dos "pecuaristas familiares", a sua origem, as suas
formas e lógicas de produção e reprodução e o seu modo de vida.

2 OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho é evidenciar a existência e descrever o modo
de vida dos agricultores familiares, chamados de “pecuaristas familiares”, que criam
bovinos de corte em três municípios da região da Campanha do Rio Grande do Sul.
Apresenta ainda como objetivos específicos reconstituir a origem histórica dos
“pecuaristas familiares”, demonstrar que eles são uma formação social específica
dentro da agricultura familiar e caracterizar o modo de vida dos pecuaristas

12

13

Emater/RS - Associação Riograndense de Empreendimentos, Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio
Grande do Sul é a entidade responsável pelo serviço oficial de extensão rural no Estado.
A noção de pequena propriedade nessa região deve ser considerada a partir das suas características
específicas e não a partir da comparação com outras regiões do Estado. Nesse caso, são considerados
estabelecimentos com até 300 ha.
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familiares de três municípios da região da Campanha do Rio Grande do Sul que
possuem características ambientais diferenciadas.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O trabalho utilizou uma pesquisa qualitativa apoiada em dados quantitativos
secundários. A pesquisa qualitativa responde questões muito particulares,
preocupando-se com um nível de realidade que não pode ser quantificado como
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes que não podem ser reduzidos à
operacionalização de variáveis.
Dessa forma, o trabalho foi realizado nas seguintes etapas e com os
seguintes procedimentos:


definição dos municípios a serem pesquisados (partiu-se da definição
geográfica da chamada “Metade Sul”, considerando-se de maneira
especial a região da Campanha). Foram definidos três municípios: Bagé
(representando a Serra do Sudeste), Dom Pedrito (representando a região
de Fronteira) e Quaraí (representando a região do arenito), buscando
captar a diversidade dos pecuaristas familiares, considerando-se também
os ambientes em que estão estabelecidos;



identificação
considerados

dos

“pecuaristas

(mão

de

obra

familiares”

conforme

predominantemente

os

requisitos

familiar,

vivendo

basicamente da atividade pecuária de corte em áreas com até cerca de
300 ha). A identificação foi feita por alguns informantes-chave (técnicos da
Emater/RS-Ascar,

funcionários

das

Inspetorias

Veterinárias

e

componentes dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais). Este trabalho,
portanto,

utilizou

semiestruturadas

dados

secundários

realizadas

em

uma

associados
amostra

com
não

entrevistas
probabilística

intencional dos pecuaristas familiares dos três municípios.
Na execução da pesquisa, foram entrevistados 20 pecuaristas familiares em
cada um dos municípios (em um total de 60) definidos de forma intencional.
A coleta de informações deu-se através de entrevistas semiestruturadas
realizadas com base em um roteiro pré-definido e previamente testado. Esse roteiro
contemplou questões relacionadas com as características históricas da família e da
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atividade, com as formas produtivas e de comercialização e com as lógicas de
reprodução social dos pecuaristas familiares.
Além dessas, ainda foram realizadas 4 entrevistas com produtores
assentados da reforma agrária nos municípios de Hulha Negra e Candiota, indicados
por técnicos da Emater/RS-Ascar. A ideia dessas entrevistas foi a de entender as
motivações que levaram produtores de outras regiões, com outra cultura e com outra
“vocação” a se dedicar a bovinocultura de corte.

4 A AGRICULTURA FAMILIAR E O MODO DE VIDA

O debate sobre a agricultura familiar no Brasil é recente. Apenas nos anos
1990, segundo Schneider (1999), com os trabalhos acadêmicos de Veiga (1991),
Abramovay (1992) e Lamarche (1993 e 1999), e a partir das mobilizações políticas,
foi que a agricultura familiar obteve o reconhecimento da sua importância.
Apesar das previsões de quase todas as vertentes sobre a incapacidade de
sobrevivência e de reprodução das formas familiares nesse sistema, de certa forma,
elas permaneceram14.
Abramovay (1992) afirma que o peso da produção familiar na agricultura faz
dela um setor único no capitalismo contemporâneo. Ao realizar uma análise da
agricultura em países de capitalismo desenvolvido, Abramovay constatou a presença
majoritária da agricultura familiar, ou seja, constatou que as previsões de extinção
feitas pelas diversas vertentes teóricas não se concretizaram plenamente. Sacco dos
Anjos (2000) reforça essa constatação ao identificar que as mudanças ocorridas na
agricultura contemporânea não determinaram a desintegração das formas não
capitalistas de produção e/ou sua transformação em explorações de caráter
capitalista.
Este artigo adota os trabalhos de Ellis e Ploeg, mas busca nas outras
vertentes (especialmente em Chayanov) alguns conceitos para explicar essas
formas heterogêneas.

14

Para ver uma revisão teórica mais ampla, consultar a tese do autor.
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De qualquer forma, a linha principal adotada opõe-se à tendência inexorável
do desaparecimento das formas familiares. Ao contrário, busca valorizar, entender e
explicar as condições que lhes permitiram sobreviver e se reproduzir. Busca
explicações internas e externas à unidade de produção a partir das tomadas de
decisão da família.
Dessa forma, os pecuaristas familiares são agricultores familiares que
possuem estratégias próprias de condução das suas atividades e da sua vida. Ploeg
(1990, p. 11) afirma que parte importante da heterogeneidade identificada nos vários
sistemas agrícolas pode ser analisada em termos de diferentes estilos de agricultura
que são os resultados de “diferentes padrões de desenvolvimento agrícola
reproduzidos ao longo do tempo”.
A heterogeneidade dos estilos de agricultura é determinada por uma
diversificação das atividades e das rendas que são definidas pelas diferentes
estratégias nas formas de sobrevivência e de reprodução realizados pelos
agricultores e suas famílias. Essas estratégias compõem os diferentes livelihoods ou
“modos de vida”15 (CHAMBERS; CONWAY, 1992; SCOONES, 1998; ELLIS, 1998;
ELLIS, 2000). Segundo esses autores, as estratégias utilizadas, que vão além da
questão da sobrevivência econômica, constituem-se em um “portfólio”16 de ações e
de alternativas estabelecido pelos agricultores e suas famílias ao longo de suas
trajetórias. Essas estratégias são o resultado das decisões familiares que levam em
consideração as suas necessidades de reprodução, os seus anseios e vontades, os
recursos de que dispõem e o contexto no qual estão inseridos que levam a uma
maior ou a uma menor diversificação.
Como definição, Chambers e Conway (1992, p. 06) afirmam que “modo de
vida” “compreende as (a) capacitações (capabilities), (b) os ativos (incluindo
recursos sociais e materiais) e (c) as atividades necessárias para garantir os meios
de vida e a sua reprodução social” (tradução livre).

15

16

De acordo com Houaiss (1982, p. 459), livelihood é traduzido como “meio de vida, modo de vida, sustento,
subsistência”.
Houaiss (1982, p. 606) traduz portfolio como “pasta para papéis, documentos”. Trata-se de um conjunto de
possibilidades, em todos os setores, que possibilitam a tomada de decisão das famílias a partir das suas
escolhas e necessidades.
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Ellis utiliza como definição de modo de vida, uma definição próxima à
definição de Chambers e Conway, enfatizando o papel daqueles fatores que
determinam o acesso aos recursos dos indivíduos.
Um modo de vida compreende os ativos (naturais, físicos, humanos,
financeiros e sociais), as atividades e o acesso a estas (mediados por
instituições e relações sociais) que em conjunto determinam o meio de vida
de um indivíduo ou de uma família. (ELLIS, 2000, p.10) tradução livre.

Enfim, modo de vida é composto por um conjunto de alternativas de ações e
estratégias. A decisão de optar por diferentes combinações, na busca da sua
reprodução social, econômica e cultural, é feita pelos agricultores e suas famílias e
resulta em maior ou menor diversificação.
Enfim, o modo de vida pode ser utilizado como fator explicativo das diferentes
escolhas que são feitas pelos “pecuaristas familiares”. As suas estratégias utilizadas
não são, necessariamente, em busca do lucro ou do melhor rendimento dos
recursos e capitais disponíveis. O modo de vida dos pecuaristas familiares constituise na combinação de alternativas que são utilizadas na composição das formas de
sobrevivência e de reprodução.

5 O MODO DE VIDA DOS PECUARISTAS FAMILIARES

É o modo de vida que determina as ações, as atividades (agrícolas e não
agrícolas) e a intensidade das relações mercantis desenvolvidas pelas famílias.
Chambers e Conway afirmam que os modos de vida são compostos pelas
capacitações, pelos ativos e pelas atividades mediados por diferentes processos.
Dessa forma, o modo de vida dos pecuaristas familiares é apresentado a partir dos
seguintes componentes:
a) Capacitações: foram entrevistadas 60 famílias nos três municípios (20 em
cada município), com um total de 158 pessoas, sendo 59,5% do sexo masculino e
40,5% do sexo feminino. Constatou-se que, entre os pecuaristas familiares, há um
número pequeno de pessoas por família, sendo na sua maioria homens e com
poucos jovens.

51

Capítulo II – Estudo do modo de vida dos pecuaristas familiares da Região da Campanha do RS.

Outro componente importante para a realização plena das capacitações é a
chefia da família. Os dados evidenciam um processo de envelhecimento das famílias
sem o encaminhamento da sucessão e a substituição pelos mais jovens. Os chefes
de família têm, na sua maioria (51%), mais de 60 anos. E, apenas 2% dos chefes de
família têm menos de 30 anos, caracterizando que não é comum os pais se
“aposentarem” e repassarem para seus filhos a condução das atividades e da
própria família.
A produção da própria alimentação tem sido descrita e analisada por diversos
autores17. A produção do autoconsumo constitui-se em uma característica
importante da agricultura familiar não só pela questão alimentar, mas também pela
manutenção da autonomia e da questão cultural.
Pode-se perceber que para os pecuaristas familiares a alimentação é
predominantemente baseada na carne e com quase nenhum (em algumas famílias,
nenhum) consumo de hortaliças e frutas. A alimentação complementa-se com
massa, arroz e feijão (que são comprados). A participação da bovinocultura de corte
no autoconsumo é de 37% do total. Entretanto, o que se constata é que a principal
fonte para o autoconsumo dos pecuaristas familiares são os ovinos, com 55% do
total. Isso evidencia a importância da ovinocultura para a sobrevivência e para a
segurança alimentar dos pecuaristas familiares.
Outra componente das capacitações é o acesso à habilitação formal. Foi
constatado que a grande maioria dos pecuaristas e suas famílias (75%) nunca
participou de qualquer tipo de habilitação profissional formal.
b) Os ativos: Os ativos são os componentes identificados como os diferentes
tipos de capitais.
O principal capital natural dos pecuaristas familiares é a terra. Os resultados
obtidos demonstram que não há uma única origem, mas uma diversidade de origens
decorrentes da localização das regiões estudadas e dos diferentes acontecimentos
históricos.
Assim, constatou-se que as três regiões tiveram processos diferentes de
ocupação da terra: em Bagé, a ocupação da região de Palmas deu-se através da
distribuição das sesmarias; em Dom Pedrito, os pecuaristas eram herdeiros de

17

Os trabalhos de Chayanov (1974) e Wolf (1976) são considerados clássicos. No Brasil há os trabalhos de
Garcia Jr. (1983) e Heredia (1979). Mais recentemente os trabalhos de Gazolla (2004) e Grisa (2007)
abordam o tema do autoconsumo na agricultura familiar.
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uruguaios que compraram terras; e em Quaraí, houve a venda da área por um militar
para o Exército Nacional, que acabou sendo ocupada e regularizada pelos
ascendentes dos moradores atuais.
Apesar das origens diferentes, constata-se que a principal forma de acesso
dos entrevistados à terra foi através de herança. A grande maioria dos entrevistados
(90%) recebeu a sua área de terra (ou parte dela) por herança. Alguns receberam a
terra e não adquiriram mais áreas (31,7%), enquanto aqueles que receberam
heranças de áreas menores esforçaram-se em comprar mais áreas. Ao contrário,
aqueles que receberam áreas maiores não adquiriram mais áreas.
As 60 entrevistas foram realizadas com pecuaristas que ocupam uma área
total de 8.160,5 ha, com uma média de 136 ha por entrevistado.
Quanto ao capital físico disponível, os pecuaristas familiares, apesar de
trabalharem em pequenas áreas de terra, basicamente com a exploração da
bovinocultura de corte, são detentores de um capital em terra, benfeitorias e animais.
O maior capital físico dos pecuaristas familiares é a terra (58% do capital total) e o
capital em benfeitorias, máquinas e equipamentos é pequeno (apenas 19%). O que
se percebe é que os pecuaristas familiares têm poucas instalações, poucas
máquinas e equipamentos, que na sua maioria são antigos. Apenas 21% dos
entrevistados têm trator, sendo que 10 desses tratores têm mais de 28 anos. Além
disso, o capital em animais é superior ao capital das benfeitorias e máquinas, sendo
o principal investimento realizado pelos pecuaristas familiares comprovando que os
animais constituem-se também em mercadoria de reserva.
Em relação aos capital humano, as análises referem-se ao trabalho, às
condições pessoais e ao nível de escolaridade das famílias. O trabalho, conforme
Ellis (2000), é o ativo “chefe” possuído pelas pessoas mais pobres e para realizá-lo
necessitam ter condições pessoais (saúde) e habilidades.
No caso dos pecuaristas familiares, um dos fatores extremamente
importantes identificados está relacionado com a diferenciação demográfica da
família, descrita por Chayanov (1974), ou seja, as diferentes etapas da vida dos
componentes da família, em termos de idade, determinam diferentes intensidades de
trabalho. Essa diferenciação estabelece também os diferentes níveis de trabalho nos
estabelecimentos, e fora deles, além de regular a necessidade ou não de
contratação de mão de obra externa. Esse fator, associado à presença ou não da
aposentadoria rural, contribui decisivamente para as diferentes estratégias em
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relação à mão de obra familiar e contratada. As famílias entrevistadas têm 35,4%
dos seus componentes com mais de 60 anos, e grande parte deles recebe
aposentadoria rural (70% das famílias recebem ao menos uma aposentadoria). Esse
fato é decisivo na definição das suas estratégias. Esses dados indicam que a maior
parte da mão de obra utilizada na produção agrícola é familiar (89,2%), sendo
apenas uma pequena parcela contratada (10,8%). Essa constatação confirma o
caráter familiar dos entrevistados no que se refere à utilização de mão de obra.
Apesar de se dedicarem basicamente à bovinocultura de corte, considerada uma
atividade tipicamente da grande propriedade (e da agricultura patronal), os
pecuaristas familiares têm características de agricultores familiares.
Outra constatação em relação ao trabalho é a de que os produtores que
contratam mão de obra fixa têm em comum a idade acima de 70 anos, áreas acima
de 100 ha (que exigem mais mão de obra) e, acima de tudo, têm uma boa entrada
de recursos financeiros externos através de aposentadorias, de outras atividades ou
da ajuda dos filhos.
Ainda foi constatada, entre os pecuaristas familiares, a existência do que é
denominado por eles como “troca de serviços”. Essa “troca” é uma “reciprocidade”
entre os vizinhos, tendo em vista as dificuldades de contratação de mão de obra (ou
pelo seu alto custo ou pela pouca disponibilidade de trabalhadores), trocam auxílio
para a execução das tarefas de forma recíproca.
De qualquer forma, o que se constata é que a “troca de serviços” é uma
estratégia dos pecuaristas familiares para enfrentar as dificuldades de mão de obra
nas atividades agrícolas do estabelecimento. Percebe-se a constituição de uma rede
de trocas que acaba possibilitando que os pecuaristas familiares consigam realizar
as suas tarefas e evitem os momentos de maior estrangulamento de mão de obra
nas atividades agrícolas.
Outro aspecto a ser considerado em relação às capacitações refere-se a
condições de trabalho. Conforme descrito por Ellis (2000), o trabalho é
extremamente importante para as pessoas mais pobres e, para realizá-lo, as
pessoas necessitam ter boas condições pessoais (saúde) e habilidades. Assim, as
más condições de saúde podem impedir que as pessoas possam potencializar as
suas atribuições na busca da sua sobrevivência e reprodução. Dessa forma, o que
se constata é que, embora haja um grande número de pessoas com idades mais
avançadas, de uma maneira geral, os pecuaristas familiares apresentam boas
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condições pessoais e de qualidade de vida. Das sessenta famílias entrevistadas,
75% declararam não ter nenhum problema de saúde na família e outras 20%
declararam que alguém tem algum problema (hipertensão, doenças terminais e
problemas de coração e coluna).
Quando se considera o nível de escolaridade dos pecuaristas e de suas
famílias, constata-se que o mesmo é muito baixo. A maior parte das pessoas não
concluiu o ensino fundamental (65,2%), sendo que a maioria estudou apenas até a
4ª série. Foram encontradas 14,5% das pessoas entrevistadas com o ensino
fundamental completo (1ª a 8ª série) e 12,7% com ensino médio (incompleto e
completo) e superior (incompleto e completo).
Portanto, diante do que afirma Ellis sobre a importância do capital humano
como componente do modo de vida, pode-se perceber que esse baixo nível de
escolaridade pode dificultar os avanços em termos de liberdades da execução das
suas capacitações.
Em

relação

ao

capital financeiro, foram

analisados os créditos e

financiamentos públicos que os pecuaristas familiares buscam e têm (ou não)
acesso.
Esses dados demonstram que grande parte dos pecuaristas familiares
entrevistados (50%) acessou, ao menos uma vez, o Pronaf, na sua maioria para
custeio pecuário ou para investimentos ligados à bovinocultura de corte, como a
aquisição de animais e a elaboração de pastagens.
Por outro lado, 8% dos entrevistados, embora queiram, não conseguem
acessar o Pronaf. Entre os motivos estão a falta de documentação da terra ou das
famílias e as questões de cadastro bancário.
Mas, ainda em relação ao capital financeiro, o que também se destaca é o
alto percentual de entrevistados (37%) que não quer crédito de forma alguma. Parte
significativa dos pecuaristas familiares tem uma rejeição aos empréstimos bancários.
Alguns entrevistados afirmaram que “banco só quero para sentar” e “não quero
saber dessa gente”. Ou seja, os créditos bancários no decorrer do tempo acabaram
provocando uma total desconfiança dos pecuaristas. Isso ajuda a demonstrar que
grande parte dos pecuaristas familiares prefere manter a sua autonomia mercantil e
financeira regulando a sua vida não pela busca do lucro ou dos melhores preços e
oportunidades de venda, mas pelo lado do consumo, aumentando ou diminuindo,
conforme as suas possibilidades de recursos e as necessidades da família.
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Quando se trata do capital social dos pecuaristas familiares, identificou-se que
a principal entidade representativa reconhecida pelos pecuaristas familiares são os
Sindicatos dos Trabalhadores Rurais. Entretanto, o principal motivo de serem sócios
dos Sindicatos é a possibilidade de acesso ao atendimento médico e odontológico, e
não necessariamente por sua identidade com a representação da categoria. Isso se
reforça com a constatação de que alguns entrevistados são associados aos
sindicatos patronais.
c) As atividades: As atividades são as ações realizadas pelas famílias,
dentro das suas estratégias de sobrevivência e reprodução, quer na produção
agrícola, quer em outras alternativas “não agrícolas”. Chambers e Conway (1992, p.
07) definem as atividades como “o que eles (os agricultores) fazem” a partir do
“portfólio” de possibilidades de que dispõem.
Conforme Ellis (2000), esse “portfólio” é constituído de atividades que podem
ser baseadas nos recursos naturais (agrícolas e não agrícolas) e baseadas nos
recursos não naturais (negócios rurais, serviços rurais, manufaturas rurais e
recebimento de recursos externos).
A principal constatação sobre os pecuaristas familiares é a sua relação
umbilical com a bovinocultura de corte. A história da ocupação da terra e a
identidade daí decorrente estabelecem essa relação de forma que vai além da
exploração da atividade com objetivos econômicos. Apesar de ser associada a
outras criações e/ou lavouras, é a bovinocultura de corte o centro da lógica da
reprodução e da sobrevivência dos pecuaristas familiares.
Ao se realizar uma análise na composição do rebanho bovino dos pecuaristas
familiares, pode-se também perceber que eles dedicam-se principalmente à
produção de terneiros, etapa da bovinocultura de corte identificada como “cria”. Não
são, portanto, produtores que engordam o gado e vendem para os frigoríficos
(terminadores).
Outra observação importante é a de que, mesmo em solos mais férteis e em
“campos bons” (caso de Dom Pedrito) onde seria possível a engorda dos bovinos, os
pecuaristas familiares dedicam-se à produção de terneiros e não à terminação. A
opção dos pecuaristas familiares em relação às atividades a serem desenvolvidas
está ligada aos aspectos de autonomia em relação ao mercado, à estabilidade e à
segurança e não, necessariamente, às melhores opções produtivas e econômicas
como vem sendo demonstrado neste trabalho.
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Outra característica produtiva dos pecuaristas familiares é ter os bovinos de
corte como mercadoria de reserva e se relacionar com o mercado de maneira
eventual, buscando manter a sua autonomia. Essa lógica faz com que uma das
estratégias utilizadas pelos pecuaristas familiares seja a de ter a maior quantidade
possível de animais. Como as áreas de terra são limitadas e a principal alimentação
dos bovinos de corte são as pastagens naturais, os pecuaristas familiares utilizam
altos índices de lotação. Se do ponto de vista técnico e produtivo, caracteriza-se
como uma irracionalidade, pois menores lotações por área podem proporcionar
maior produtividade, do ponto de vista da lógica dos agricultores familiares que criam
bovinos de corte, é perfeitamente compreensível.
Como vem sendo afirmado desde o início deste trabalho, os pecuaristas
familiares, são essencialmente bovinocultores de corte. Essa relação com a
bovinocultura de corte é atribuída à questão cultural oriunda das formas de
ocupação da terra, à questão climática que apresenta restrições à exploração de
outras lavouras e às questões relativas aos mercados.
Essa relação adquire sentido quando se começa a compreender a lógica dos
pecuaristas familiares a partir da conjugação de todos esses fatores. Quando
perguntados sobre quais os fatores motivadores para a atividade da bovinocultura
de corte, os pecuaristas respondem (60%) que são a busca da segurança e do baixo
risco (e, portanto, a fuga da situação de vulnerabilidade). Ao se considerar outras
duas motivações de caráter não econômico, como o gosto pessoal e o conhecimento
da atividade, esse percentual atinge 80% do total. Portanto, os pecuaristas familiares
não são bovinocultores de corte motivados, acima de tudo, pela busca do lucro e da
rentabilidade econômica. Trata-se de um grupo de famílias motivado a desenvolver
essa atividade a partir de uma escolha de caráter pessoal e familiar devido a uma
série de fatores (culturais, mercadológicos, climáticos e ambientais) que fazem parte
do “portfólio” das alternativas do modo de vida escolhido por eles.
Além disso, os pecuaristas familiares caracterizam-se por não terem sido
“atingidos”, efetivamente, pelo processo de modernização da agricultura. Assim, as
tecnologias de produção ainda se caracterizam por uma reduzida utilização de
insumos externos e por uma intensa relação, e dependência, dos fatores da
natureza.
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Quanto ao uso de insumos externos, verifica-se que os principais insumos
utilizados são aqueles destinados à sanidade animal. Os insumos veterinários
utilizados são as vacinas, os vermífugos e os carrapaticidas.
Outro fator que merece destaque é a utilização das pastagens naturais, como
alimentação dos bovinos. Os campos nativos do Bioma Pampa são a principal fonte
de alimentação dos animais (tal como eram nas estâncias jesuíticas). Isso significa
que há uma dependência quase total das condições ambientais para a
disponibilidade de forragem como alimentação. Assim, em determinadas épocas do
ano (no inverno pelo frio e geadas e no verão pela estiagem) há uma diminuição da
oferta de forragens. Apesar disso, pode-se constatar que os pecuaristas familiares
utilizam muito poucas pastagens cultivadas como forma de suplementar a oferta da
natureza e, com isso, diminuir as perdas de animais.
No que se refere ao processo de mercantilização, Ploeg afirma que (1990:12)
que este processo (a mercantilização) não avança de maneira uniforme havendo
diferentes “estilos de agricultura” que são mais ou menos autônomos em relação as
suas relações produtivas e mercantis. Os pecuaristas familiares, como um tipo de
agricultor familiar, também não são homogêneos nas suas relações mercantis, não
havendo apenas uma única lógica.
A maior parte dos pecuaristas familiares entrevistados busca ao máximo
manter uma autonomia em relação ao mercado. Alguns fatores contribuem para
essa autonomia e servem também para a explicação de sua manutenção como a
venda apenas quando “o bolso” pede e não nos momentos de bom preço ou de
dificuldade climática.
Assim, pode-se perceber que as relações mercantis são restritas e limitadas.
Pelo lado da compra de insumos, os pecuaristas familiares, por suas formas
produtivas, são pouco consumidores (adquirem basicamente produtos de sanidade
animal). E, pelo lado das vendas, limitam-se àquelas necessárias para a
sobrevivência e reprodução da família durante o ano, tendo a possibilidade de
inclusive não realizar vendas durante o ano.
Enfim, as questões mercantis apresentam uma característica toda própria. Os
pecuaristas familiares têm um modo de vida que tem nas relações mercantis uma
opção específica condicionada às suas condições de uma baixa cientifização,
pequenas escalas e mercados difíceis e distantes. E, nessas condições, reforçam-se
as estratégias de, acima de tudo, busca de segurança e de autonomia.
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6 OS ASSENTADOS PECUARISTAS FAMILIARES

Na década de 1990, foram assentadas na região de Bagé mais de 2.500
famílias oriundas do Norte do Estado com cultura e práticas agrícolas
completamente diferentes e distantes da bovinocultura de corte. As famílias foram
assentadas em áreas entre 16 e 25 ha por lote.
A trajetória dos assentamentos de reforma agrária na região foi se
modificando no decorrer dos anos, quando alguns dos assentados passaram a se
dedicar à bovinocultura de corte. Surgiram então, os “assentados pecuaristas
familiares”.
Os assentados entrevistados descreveram a sua trajetória na busca da
realização do “sonho da lavoura de grãos”, especialemente das lavouras de milho e
soja. No decorrer dos anos, tiveram grandes perdas e dificuldades devido ao solo e
ao clima. Passaram a buscar alternativas como a criação de suínos e aves, mas
tiveram dificuldades devido à escassez de grãos. Afirmam ainda que, além dos
problemas climáticos, enfrentaram problemas de mercado.
Ou seja, assentados de reforma agrária oriundos de regiões distantes e
estabelecidos na busca de um novo “modelo” de agricultura e de relações sociais e
mercantis acabaram cercando as suas áreas e arrendando novas áreas conforme
aconteceu com os pecuaristas familiares “historicamente estabelecidos”. Além disso,
acabaram não reproduzindo as formas produtivas da agricultura familiar tradicional
do Norte do Estado conforme a expectativa inicial. Isso significa que, apesar de
terem pequenas áreas, optaram pelos bovinos de corte devido as suas
características de segurança, estabilidade e autonomia. Ou seja, o modo de vida dos
pecuaristas familiares se reproduz nos assentados e nas suas atividades.

7 CONCLUSÕES

A discussão sobre a agricultura familiar tem se intensificado, nos últimos dez
anos, no Brasil e no mundo. A permanência das formas familiares no campo, em um
sistema capitalista cada vez mais concentrado e globalizado, tem gerado inúmeros
estudos na tentativa de explicar essa realidade.
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Portanto, na realidade da agricultura familiar, existem tipos diferenciados de
famílias. Os pecuaristas familiares, assim denominados com o objetivo claro de
identificar uma nova tipologia, constituem-se em um tipo diferenciado de agricultor
familiar.
Assim, o objetivo deste artigo foi evidenciar a existência desses agricultores
familiares diferenciados buscando explicar os processos que lhes deram origem e as
estratégias utilizadas para a sua sobrevivência e reprodução.
Os resultados permitem concluir que o modo de vida dos pecuaristas
familiares contempla uma série de características encontradas na agricultura familiar
“tradicional”, que tem sido mais intensivamente descrita. Isto é, as estratégias
utilizadas são semelhantes. Por exemplo, a utilização da mão de obra familiar, a
busca da autonomia mercantil, o autoconsumo e o dimensionamento das atividades
a partir das necessidades da família.
Pode-se acrescentar ainda que a sua denominação diferenciada (pecuarista
familiar), utilizada até então, serve apenas para identificar e caracterizar esse tipo de
agricultor familiar pouco descrito e estudado. Trata-se de um agricultor familiar com
características peculiares. O que se espera é que o termo “pecuarista familiar”,
embora seja abrangente (podendo indicar outros diferentes tipos de pecuaristas),
refere-se, nesse caso, aos bovinocultores de corte de caráter familiar.
O modo de vida, como aporte teórico utilizado, explica adequadamente as
condutas dos pecuaristas familiares na medida em que contempla diferentes
dimensões na sua concepção.
Dessa forma, as estratégias técnico-produtivas utilizadas pelos pecuaristas
familiares, que são muitas vezes identificadas como “atrasadas”, acabam se
caracterizando como as alternativas mais racionais para o seu modo de vida. Isto é,
a bovinocultura de corte é conduzida com base nos recursos naturais (pastagens
nativas), com pouco uso de insumos externos e com altos indicadores de lotação.
Sob a ótica produtiva e econômica, trata-se de uma irracionalidade. Mas isso se
explica à medida que se compreende como o modo de vida norteia e determina os
objetivos da família que busca baixos custos e a manutenção de estoque bovino
como garantia para a sobrevivência nos momentos de crise e para a diminuição da
sua vulnerabilidade.
Por fim, deve-se fazer um registro sobre a contribuição dos pecuaristas
familiares ao processo de desenvolvimento, em especial ao desenvolvimento rural.
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O modo de vida dos pecuaristas familiares estabelece mecanismos de sobrevivência
na busca da diminuição de suas vulnerabilidades e na tentativa de estabelecer o que
Ellis (1998; 2000) denomina de um modo de vida “robusto” (e, portanto, menos
vulnerável). Ou seja, trata-se de um modo de vida estabelecido que vem se
repetindo por várias gerações, sendo inclusive adotado por outros agricultores. Cabe
ressaltar que, se comparado a outros modos de vida que são dependentes de uma
agricultura modernizada e altamente mercantilizada (como muitos da Metade Norte
“desenvolvida” do Rio Grande do Sul), as vulnerabilidades são muito menores.
Assim, ao se considerar o ponto de vista de Sen (2001), que define
desenvolvimento como a diminuição das vulnerabilidades das pessoas, a discussão
e a análise do modo de vida dos pecuaristas familiares deve tomar outra dimensão.
E, a consideração sobre a sua existência (e o seu futuro) passa a ser feita sob o
olhar de um grupo de famílias que soube se adaptar às realidades e que tem
contribuições a dar aos processos de desenvolvimento rural.
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Proposta Metodológica para Uso de Indicadores de
Sustentabilidade na Pesca Artesanal18

COTRIM, Décio

19

RESUMO
Esse trabalho apresenta uma proposta metodológica para a análise da
sustentabilidade de sistemas de pesca artesanal, bem como a sua aplicação no
espaço empírico de Tramandaí-RS. A epistemologia que ampara essa análise é a
Agroecologia e a base teórica transita pela abordagem sistêmica. A sustentabilidade
foi avaliada a partir de quatro dimensões e nove parâmetros, sendo os resultados
expressos em bigramas e índices. O objetivo pontual do texto foi de proposição de
um método analítico para sustentabilidade, sendo parte componente da dissertação
de mestrado intitulada “Agroecologia, sustentabilidade e a pesca artesanal: O caso
de Tramandaí RS” (COTRIM, 2008) onde se encontra a totalidade da discussão.
Palavras-chave: Pesca Artesanal. Sustentabilidade. Agroecologia. Abordagem
Sistêmica.

1 INTRODUÇÃO

Os pescadores são um grupo social de importância econômica e cultural
dentro da sociedade brasileira, especialmente devido ao grande tamanho da costa e
da quantidade de águas interiores. Em sua atividade de pesca, eles sofrem
influências das externalidades ambientais geradas pelos diversos atores sociais que
ocupam o mesmo sistema. Porém, essa situação é pouco diagnosticada e
invariavelmente subavaliada.
O processo de urbanização da zona costeira brasileira, desencadeada a partir
da década de 70, trouxe consigo externalidades sociais e ambientais que geraram
um forte impacto na vida dos pescadores. A redução dos estoques pesqueiros
devido as variadas fontes de poluição ambiental gerou queda na captura de pescado
e consequente fragilidade econômica.
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A priorização pelo turismo nas políticas públicas locais levou ao conflito com
os pescadores e exclusão do grupo social. Este cenário atual configurou um
processo de adaptação das famílias, com consequente mudança de suas
estratégias de reprodução social, e natural mudança na estrutura da renda familiar.
Em Tramandaí, cidade litorânea do Rio Grande do Sul, a pressão de um
centro urbano sobre uma comunidade de pescadores foi muito forte gerando um
conjunto de problemas. O avanço do turismo voltado para o uso das praias e o
crescimento urbano nas últimas décadas criou um ambiente com condições
diferentes das existentes em tempos passados.
Na busca da compreensão holística e sistêmica desse processo lançou-se
mão nesse trabalho de uma metodologia de análise da sustentabilidade da pesca
alicerçada na teoria de sistema e epistemologicamente na Agroecologia.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O conceito de Agroecologia está em construção tendo vários autores que
contribuem para uma ampla formatação. Guzmán e Molina (1996) dizem que a
Agroecologia se constitui em um campo de estudos que requer o manejo ecológico
dos recursos naturais, para, por meio de uma ação social coletiva de caráter
participativo, de um enfoque holístico e uma estratégia sistêmica, reconduzir o curso
alterado da co-evolução social ecológica.
Nesta pesquisa se entende a noção de Agroecologia enquanto uma matriz
disciplinar integradora formada por aportes de diversas áreas do conhecimento
como a agronomia, a sociologia, a economia, a geografia, a história, a antropologia
entre outras. Neste arcabouço teórico e metodológico buscaram-se as bases para o
entendimento da relação Sociedade-Natureza em uma visão contemporânea da
ciência e para a discussão das questões.
Segundo Guzmán apud Caporal (1998), a sustentabilidade agroecológica está
intimamente ligada com a habilidade de um agroecossistema em manter a sua
produção através do tempo superando as tensões ecológicas, conservando seu
nível de resiliência e as pressões socioeconômicas. Um agroecossistema
sustentável deve reunir as características de ser ecologicamente correto,
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economicamente

viável,

socialmente

justo,

culturalmente

adaptado

e

socioculturalmente humanizado.
Dentro do arcabouço da Agroecologia a noção de sustentabilidade vem sendo
trabalhada por vários autores. Necessariamente o entendimento de sustentabilidade
passa por uma relação entre dois fatores ou campos, em um dado tempo e espaço.
Não é um conceito fechado de fácil aplicação e de imposição de cima para baixo,
mas sim uma construção ou um processo de aprendizagem (GUIVANT, 2002).
Em meio às controvérsias do debate, as ações sustentáveis deveriam ser
todas as medidas que visam manter a capacidade de reposição de uma
população de uma determinada espécie, animal ou vegetal. Do ponto de
vista ideal, seria a sustentação da biodiversidade sem perdas ou o
funcionamento de um ecossistema idêntico por longo prazo. Quando entra
algum tipo de extrativismo ou exploração de recursos naturais, a
sustentabilidade é a medida do que, em longo prazo, pode ser extraído ou
explorado sem depauperamento do patrimônio natural. Nessa
compreensão, a sustentabilidade é uma tarefa eminentemente reservada à
intervenção humana (RUSCHEINSKY, 2004, p.17).

A sustentabilidade está invariavelmente baseada em uma organização social
que tenha preocupação e orientação na proteção aos recursos naturais e busque no
passar do tempo a ampliação da harmonia da relação Sociedade-Natureza
(CAPORAL; COSTABEBER, 2004).
Para a pesquisa atual, adotou-se a noção de sustentabilidade como sendo as
ações no sentido da manutenção da capacidade do sistema de recuperação natural
em um nível de resiliência aceitável frente a pressões socioambientais, buscando
evitar o colapso. Naturalmente estas ações estão baseadas na organização social,
levando, em última análise, a uma discussão da relação Sociedade-Natureza.

3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 A PROPOSTA METODOLÓGICA

De acordo com o referencial teórico adotado neste estudo o conceito de
sustentabilidade estava colocado dentro da Agroecologia, sendo avaliado a partir
das dimensões que a compuseram, sendo um primeiro passo metodológico. Para
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isto adotaram-se quatro dimensões de análise: a social, a econômica, a ambiental e
a política (SEPÚLVEDA, 2005).
O segundo passo na avaliação da sustentabilidade foi a definição dos
indicadores dentro de cada dimensão que ponderariam a sua composição. Partindose então das quatro dimensões propostas foi realizado um esforço de localização
dentro de cada uma delas dos pontos críticos do sistema que interferiram de forma
decisiva para o seu desenvolvimento, realçando assim as suas vulnerabilidades
(DEPONTI; ECKERT; AZAMBUJA, 2002). Desta forma, utilizando a análise dos
pontos críticos dos sistemas pode-se reduzir o número final de indicadores para um
universo de nove informações.
Na dimensão social foram avaliados os indicadores moradia por condição de
saneamento e luz, anos de estudo formal e responsabilidade intergeracional. Na
dimensão ambiental, técnicas conservacionistas de pesca e produto bruto fora da
zona de pesca. Na dimensão política, participação popular e qualidade da
participação. E na dimensão econômica, renda total e índice de diversificação da
renda familiar.
A escala de variação dentro de um indicador de sustentabilidade foi dada pelo
parâmetro adotado. O parâmetro foi percebido como a variação do indicador entre
mais ou menos sustentável e esteve fortemente influenciado pelo referencial teórico
adotado, pois dele deriva o entendimento da própria sustentabilidade.
No intuito de ajustar os limites de variação de cada indicador foi construída
uma escala na qual os indicadores variaram sempre de zero até um. Desta forma,
ficou estabelecido para todos os indicadores que a condição ótima seria igual 1, a
condição boa igual a 0,75, a condição média igual a 0,50, a condição ruim igual a
0,25 e a condição não se aplica igual a zero. Esta estratégia fez com que os
resultados da análise dos indicadores já estivessem ajustados para os próximos
passos do método.
Finalizada a definição das dimensões de análise da sustentabilidade, dos
indicadores e parâmetros foram realizadas as entrevistas nas unidades de produção
na pesca para a obtenção das informações.
Após as entrevistas os dados foram sistematizados e apresentados em dois
formatos. Os biogramas, que são gráficos do tipo radar, que apontaram a variação
dos indicadores dentro de cada uma das quatro dimensões da sustentabilidade e os
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índices de sustentabilidade que são fatores construídos a partir dos dados
agregados de todos os indicadores.
Para a construção do biograma foram realizadas algumas operações
matemáticas. Primeiramente, dentro de cada indicador foi feita a média aritmética
dos dados levantados nas unidades de produção obtendo-se assim um valor do
indicador composto pelas características de três ou quatro entrevistas de um mesmo
sistema de produção. A partir deste dado foi calculada a média aritmética entre os
indicadores que compuseram a dimensão da sustentabilidade, obtendo-se assim um
valor com características de todos os indicadores da sua composição. O dado obtido
da dimensão variou dentro de uma escala de zero até um, se caracterizando como
um ponto no eixo. Com a plotagem dos quatro pontos das dimensões nos
respectivos eixos foi possível a construção de um gráfico do tipo radar utilizando a
função ‘assistente de gráfico’ do programa eletrônico Microsoft Excel.
A apresentação dos biogramas levou em consideração que todas as imagens
resultantes dessa construção são sensíveis à ordem das dimensões utilizadas.
Desta forma, todos os biogramas foram constituídos com as mesmas dimensões e
com a mesma ordem para que as comparações dos resultados tivessem sentido
(WAQUIL et al., 2007). A divisão da apresentação dos biogramas dos sistemas de
produção na pesca foi realizada em dois gráficos e respeitou a zona de pesca na
qual o sistema estava inserido.
Os índices de sustentabilidade foram construídos a partir dos dados
agregados das dimensões utilizados nos biogramas. Os índices foram formados da
composição das partes das dimensões e expressam a proximidade que o sistema
está de uma situação ideal de sustentabilidade. Desta forma quanto mais próxima da
unidade melhor o grau de sustentabilidade.
Os índices de sustentabilidade foram números que permitiram a comparação
entre diferentes indicadores dentro e entre diferentes dimensões. Desta forma foi
possível uma análise comparativa entre índices que foram compostos por dados
econômicos, ambientais, sociais e políticos.
Os índices de sustentabilidade permitiram uma comparação entre os sistemas
de produção na pesca desenvolvidos em Tramandaí. Foram utilizadas duas formas
de cálculo para os índices, a primeira através de média aritmética dos dados das
dimensões e a segunda através de média harmônica.
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A ideia geral do uso das duas formas de cálculo foi enfatizar o fato que a
média aritmética possuiu uma tendência de considerar os valores das dimensões
altos, baixos e até mesmo nulos de forma indistinta, e o cálculo da média harmônica
buscou salientar o equilíbrio e a harmonia entre as dimensões o que se imaginou
mais adequado em uma representação de sustentabilidade (WAQUIL et al., 2007).
Dentro da dimensão social foram desenvolvidos os indicadores moradia por
condições de saneamento e luz, anos de estudo formal e responsabilidade
intergeracional.
No primeiro indicador, moradia por condições de saneamento e luz, foram
avaliados os itens condições de acesso à água, luz, saneamento básico e
recolhimento de lixo. A lógica deste indicador considerou que o maior acesso aos
itens de infraestrutura, indica maior sustentabilidade social. Cabe salientar que este
indicador possibilitou de forma secundária uma análise da condição de saúde das
famílias, entendendo que quanto maior o acesso a infraestrutura, mais adequadas
foram as condições básicas para saúde.
Como parâmetro foi definida a condição ótima quando todos os itens foram
atendidos, condição boa quando três quartos dos itens foram acatados, condição
média quando a metade dos itens foi acolhida, condição ruim quando um quarto dos
itens foi atendido e não possui quando não foi acatado nenhum item.
No segundo indicador social, anos de estudo formal, foi avaliada a quantidade
de anos dedicados ao estudo formal pelo casal que compõe o núcleo familiar, e
calculado a média aritmética. A lógica deste indicador foi que quanto maior o número
de anos de estudo formal, melhores serão as chances de desenvolvimento da
família dentro da sociedade e consequentemente maior sustentabilidade social.
Os parâmetros utilizados seguiram o padrão IBGE (2007), sendo: condição
ótima mais de 11 anos de estudo, condição boa de 8 a 10 anos, condição média de
4 a 7 anos, condição ruim menos de 3 anos e não possui para a situação de
analfabetismo.
O terceiro indicador social, responsabilidade intergeracional, foi estudado a
partir da tendência da permanência dos filhos da família como pescadores e da
evolução dos meios de produção. A lógica deste indicador foi da avaliação da
existência da tendência da permanência dos filhos da família na pesca e
conjuntamente da variação quantitativa e qualitativa dos petrechos de pesca no
sentido de uma futura divisão com a próxima geração.
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Os parâmetros utilizados neste indicador mostraram que a condição ótima foi
do aumento dos petrechos de pesca e uma tendência positiva da permanência do
filho na pesca, a condição boa foi a situação de redução dos petrechos de pesca e a
existência de uma tendência positiva da família da permanência na pesca, a
condição média foi de um aumento dos petrechos e uma tendência negativa da
família, a condição ruim foi de uma redução dos petrechos e uma tendência negativa
da família dos filhos permanecerem na pesca e não se aplica foi a condição da
unidade de produção não possuir filhos.
Na

dimensão

ambiental

foram

escolhidos

os

indicadores

técnicas

20

conservacionistas de pesca e produto bruto gerado fora da zona de pesca .
O primeiro indicador ambiental, técnicas conservacionistas na pesca, mediu o
entendimento das unidades de produção em relação às normativas de pesca. A
lógica do indicador apontou como positivo o maior respeito a normativas da pesca, o
que consequentemente gerou maior sustentabilidade ambiental.
Quatro parâmetros foram estabelecidos para a avaliação do indicador, sendo:
o conhecimento da legislação vigente, o respeito à época de defeso das espécies, o
respeito à malha de rede de espera ou tarrafa determinada em normativa, a
devolução ao ambiente de pescado inferior ao tamanho mínimo. Foi considerada a
condição ótima para o atendimento de todas as quatro premissas, condição boa
para o acolhimento de três quartos dos itens, condição média para a observação de
metade dos itens, condição ruim para a consideração de um quarto dos itens e não
possui para a situação de nenhum dos itens serem cumpridos.
No segundo indicador ambiental, produto bruto gerado fora da zona de pesca,
foi dimensionado o percentual de produto bruto obtido fora da zona de pesca
principal do sistema de produção. A lógica do indicador apontou como positiva a
captura de pescado fora da zona de pesca principal do sistema de produção, pois
essa situação resultou em menor pressão de pesca no sistema, balizando maior
sustentabilidade ambiental. Cabe salientar que a análise teve como foco os aspectos
internos de cada sistema, reforçando a noção de que menor pressão sobre os

20

Zona de pesca é o espaço físico dentro do sistema pesqueiro que agrega similitudes geomorfológicas que
levaram a ação do homem se realizar com uma lógica comum. Neste estudo distinguiu-se a zona de pesca do
mar como sendo a parte marítima que foi utilizada pelos pescadores onde as lógicas de pesca e as espécies
capturadas são similares, e a zona de pesca do estuário formada pelas três lagoas salobras do município que
geraram uma dinâmica dos pescadores em torno de outras espécies principais para captura e técnicas
diferenciais de pesca.

73

Capítulo III – Proposta metodológica para uso de indicadores de sustentabilidade na pesca artesanal.

principais estoques da zona de pesca teve valor positivo. Na atual pesquisa, a saída
dos pescadores para outras zonas de pesca se deu para ambientes menos
degradados pela pesca e com estoques pesqueiros menos impactados.
O parâmetro utilizado foi para a condição ótima a geração de mais de 15% do
produto bruto fora da zona de pesca principal, condição boa entre 10 a 15%,
condição média de 5 a 10%, condição ruim 0,1 a 5 % e não possui para a condição
de que nenhuma parte do produto bruto vinha de fora da zona de pesca.
Na dimensão política foram definidos os indicadores participação popular e
qualidade da participação.
O primeiro indicador político, participação popular, buscou medir a quantidade
da participação do homem e da mulher que compunham as figuras centrais das
unidades de produção. A lógica deste indicador apontou que quanto mais
participação existiu, maior sustentabilidade política.
Como parâmetros para o indicador se utilizaram seis itens, sendo:
participação do homem em grupos de pesca, participação feminina em grupo de
mulheres ou grupo de igreja, participação da família em associações de pesca,
participação da família no sindicato dos pescadores, participação masculina em
curso de formação nos últimos dois anos e participação feminina em curso de
formação nos últimos dois anos. A medida dos parâmetros usados foi de uma
condição ótima para o atendimento da totalidade dos itens, uma condição boa para a
observação de cinco sextos dos itens, uma condição média para a consideração da
metade dos itens, uma condição ruim para dois sextos do acolhimento dos itens e
para condição não possui quando um sexto ou menos dos itens fossem atendidos.
O segundo indicador político, qualidade da participação, mediu a qualidade da
participação nos grupos a partir de uma ordenação proposta por Geilfus (1997)
chamada de escada da participação. A lógica do indicador apontou melhor
sustentabilidade política para as participações das unidades de produção com maior
grau de envolvimento.
A escala de participação usada como parâmetro para este indicador mostrou
como condição ótima a situação da existência de um processo de autogestão
comunitária no qual as unidades de produção estão envolvidas, existiram iniciativas
no sentido da independência. Como condição boa a situação das unidades de
produção exercerem funções dentro dos grupos, esses perseguiram objetivos préfixados e participaram nas tomadas de decisões. Como situação média quando a
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participação existiu somente se ocorreram incentivos materiais, existiu baixa
possibilidade de intervenções na tomada de decisão. Como situação ruim quando a
participação somente ocorreu através de consulta, por parte dos mediadores sociais,
à unidade de produção, sem nenhum poder decisório. E a situação não possui
quando existiu uma passividade na participação, foram fixadas metas, por parte dos
mediadores sociais, sem a participação das famílias.
Na dimensão econômica foram definidos os indicadores renda total familiar e
índice de diversificação da renda familiar.
O primeiro indicador econômico, renda total, foi dimensionado a partir da
avaliação da quantidade total de pescado capturado por ano (safra 2006/07) na
unidade de produção multiplicada pelo valor médio de comercialização, o que
suscitou no produto bruto (PB). Deste PB foram debitados os custos intermediários
(CI) para a realização da atividade, a depreciação anual (DEP) dos equipamentos
utilizados e o pagamento de taxas gerando assim a renda da pesca (RP). A partir da
RP foi somada a renda das atividades não pesqueira (RAtNP21) e a renda das
políticas sociais(RPS22) determinando a renda total (RT), conforme esquema do
Gráfico 1. Avaliou-se também a quantidade de mão-de-obra existente na unidade de
produção familiar (UTH23) e a parte dela que se dedicava nas atividades pesqueiras
(UTHp). A lógica deste indicador foi que quanto maior a renda total, maior a
sustentabilidade econômica.
Os parâmetros utilizados para o indicador seguiram o padrão IBGE (2007),
sendo: condição ótima mais de dez salários mínimos mensais, condição boa de 5 a
10 salários mínimos, condição média de 2 a 5 salários mínimos, condição ruim até 2
salários mínimos e não possui para a situação não obtenção de renda. O valor do
salário mínimo mensal utilizado foi de R$380,00.

21

RAtNP - Renda das Atividades Não Pesqueira é formada pelos ingressos familiares gerados a partir de ações
que não estão ligadas diretamente a atividade da pesca. Os exemplos encontrados neste estudo foram de
venda da mão-de-obra como faxineira, pedreiro, eletricista, professora, etc. Também estão incluídos neste
ponto os valores arrecadados com aluguéis de imóveis para turistas e o lucro da comercialização de pescado
de terceiros.
22
RPS - Renda das Políticas Sociais é formada por duas fontes de ingressos: o seguro desemprego anual na
fase de defeso das espécies e a aposentadoria da pesca.
23
UTH - Unidade de Trabalho Homem corresponde a 300 dias de trabalho por ano.
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Figura 1 - Esquema de composição da renda total
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Fonte: FAO; INCRA (1999).

O segundo indicador econômico, índice de diversificação da renda familiar,
foi realizado a partir do cálculo do inverso da soma dos quadrados das partes
percentuais que compuseram a renda total (HOFFMANN, 1984). A lógica deste
indicador foi de que quanto maior a diversificação da renda total entre RP, RAtNP e
RPS maior a estabilidade e consequentemente maior sustentabilidade econômica.
Na pesquisa ocorreu uma escala de variação deste indicador entre um valor
mínimo de 1,22 e um valor máximo de 2,38. A partir da amostra foram realizados os
cálculos de média e desvio padrão gerando como parâmetro a condição ótima para
os valores acima dos compostos da soma da média do intervalo mais um desvio
padrão da amostra (>2,08), a condição boa para os valores entre a soma da média
do intervalo e um e meio desvio padrão (entre 1,91 e 2,08), a condição média para
os valores entre a soma e a subtração de meio desvio padrão da média (entre 1,91 e
1,58), a condição ruim para os valores entre a subtração da média do intervalo e um
e meio desvio padrão (entre 1,58 e 1,41), e para condição não se aplica os valores
abaixo dos compostos da subtração da média menos um desvio padrão (<1,41).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 APLICANDO A PROPOSTA METODOLÓGICA

4.1.1 Tipos de Pescadores de Tramandaí-RS

Na atualidade o processo de especialização da atividade da pesca se
intensificou em Tramandaí. Existem diversas combinações entre as relações sociais
do grupo dos pescadores artesanais e o ambiente. Estas interações possibilitaram o
vislumbre de seis sistemas de produção na pesca dentro de duas zonas de pesca, o
estuário e a beira de praia.
Tabela 1 - Características do sistemas de pesca de Tramandaí-RS
Sistema Pesca
Critérios

Pesca do
Cabo

Pesca do
Bote

Pesca da
Tarrafa
Peixe

Pesca do
Aviãozinho

Pesca da
Tarrafa
Camarão

Pesca do
Comércio

Zona Pesca

Mar

Mar

Barra entre
mar e
estuário.

Estuário

Estuário

Estuário

Sistema
Técnico de
Captura

tipo cabo
consistiu em
uma estrutura
de pesca
formada por
uma poita,
corda, bóia e
um ponto de
praia.

Bote inflável e
um motor de
popa. Redes
de emalhar
dentro do mar.

Tarrafa 5,5
a 7.0 cm

Aviãozinho
camarão

Tarrafa 2,5 cm

Aviãozinho
camarão; Tarrafa
2,5 cm

Espécie Alvo

O papa terra
(Menticirrhus
sp.), a tainha
(Mugil
platanus), a
anchova
(Pomatomus
saltator) e a
corvina
(Micropogonias
furnieri) de
ocorrência
entre os meses
de abril a
dezembro.

O papa terra
(Menticirrhus
sp.), a tainha
(Mugil
platanus), a
anchova
(Pomatomus
saltator), e a
corvina
(Micropogonias
furnieri).

A tainha
(Mugil
platanus).

O camarão rosa
(Farfantepenaeus
paulensis)

O camarão rosa
(Farfantepenaeus
paulensis)

O camarão rosa
(Farfantepenaeus
paulensis)

Variação da
pesca do tipo
cabo pela
incorporação
de uma nova
tecnologia.

Um
resquício
dos
primeiros
sistemas
que
existiram
em
Tramandaí.

Uso da rede tipo
aviãozinho fixa
dentro do
estuário com
atrativo luminoso.

Uso tarrafa.
Pesca nômade
entre lagoas do
estuário.

Estratégia da
combinação das
atividades de
pesca com as de
comercialização
do pescado

Características
Típicas

Pesca
localizada na
beira da praia,
Não entra mar.

Fonte: Cotrim (2008).
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A avaliação atual da quantidade relativa de unidades de produção alocadas
em cada um dos sistemas de produção na pesca mostrou que dentro das 600
famílias de pescadores que compuseram a comunidade pesqueira de Tramandaí
existiam 3,5% enquadradas no sistema de produção do cabo, 1,5% no sistema do
bote, 10% no sistema de produção da tarrafa peixe, 33,5% no sistema do
aviãozinho, 45% no sistema da tarrafa camarão e 6,5% no sistema do comércio
(EMATER-RS/ASCAR, 2006).

4.1.2 Apresentações dos Dados dos Indicadores de Sustentabilidade

Na Tabela 2 abaixo se expressou o resultado dos dados primários levantados
nas entrevistas nas unidades de produção na pesca. Em sua primeira coluna
encontram-se os seis sistemas de produção na pesca (SPP) identificados na
pesquisa, sendo: SPP do Cabo, do Bote, da Tarrafa Peixe, do Aviãozinho, da
Tarrafa Camarão e do Comércio. Para cada SPP foram realizadas entre três e
quatro entrevistas nas unidades de produção e deste ponto confeccionado o cálculo
da média aritmética dos dados que foram expressos no final de cada tipo. Na
primeira linha da tabela estão dispostas as quatro dimensões da sustentabilidade
que foram aferidas no estudo e sobre elas os indicadores de sustentabilidade que as
compuseram.
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Tabela 2 - Indicadores de sustentabilidade dos sistemas de produção na pesca – TramandaíRS
Dimensão
Sistema de
Produção na
Pesca

Cabo
Média

Bote
Média

Tarrafa Peixe
Média

Aviãozinho
Média

Tarrafa camarão
Média

Comércio
Média

Econômica

Social

Ambiental

Política

RT

IDRF

Moradia

Nível
Educação

Sucessão
Profissional

Técnica
conservação

PB gerado
fora da zona

Participação
popular

Qualidade
Participação

0,50
0,50
0,50
0,50
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,25
0,50
0,75
0,56
0,50
0,75
0,50
0,50
0,56
0,75
0,75
0,50
0,50
0,63
1,00
0,75
0,25
0,67

0,00
0,25
0,00
0,08
1,00
0,50
0,50
0,67
0,75
0,50
1,00
0,75
0,75
0,50
0,25
0,50
0,75
0,50
0,25
0,25
0,25
0,00
0,19
0,50
1,00
0,75
0,75

0,75
1,00
0,75
0,83
0,75
0,75
0,75
0,75
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,00
0,50
0,50
0,33
0,25
1,00
1,00
0,75
0,75
0,50
0,50
0,25
0,50
1,00
0,50
0,75
0,50
0,69
0,50
0,25
0,50
0,50
0,44
0,50
0,50
0,50
0,50

..
1,00
1,00
1,00
0,50
..
0,50
0,50
1,00
..
1,00
0,75
0,92
1,00
0,50
0,50
0,25
0,56
1,00
1,00
1,00
..
1,00
1,00
1,00
0,50
0,83

0,50
0,75
0,25
0,50
0,50
0,75
0,50
0,58
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
1,00
1,00
1,00
0,25
0,81
0,50
0,75
0,75
0,50
0,63
0,75
0,75
0,50
0,67

0,00
0,75
1,00
0,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,75
0,00
0,25
1,00
0,50
1,00
0,00
1,00
0,00
0,50
0,25
0,00
0,75
0,33

0,25
0,75
0,50
0,50
0,75
0,50
0,50
0,58
0,50
0,50
0,25
0,50
0,44
0,50
1,00
1,00
1,00
0,88
0,75
0,50
0,50
0,50
0,56
1,00
0,50
0,50
0,67

0,25
0,75
0,25
0,42
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,25
0,50
0,69
1,00
0,75
1,00
0,50
0,81
0,75
0,50
0,00
0,25
0,38
0,25
0,50
0,50
0,42

Fonte: Pesquisa de campo, agosto 2007. Cotrim (2008).

4.1.3 Médias dos Indicadores de Sustentabilidade das Dimensões

Com base no levantamento individual por unidade de produção na pesca foi
realizada a média aritmética dentro de cada sistema de produção na pesca para
cada indicador. A partir deste ponto foi calculada a média aritmética entre os dois ou
três indicadores que compuseram a dimensão. O resultado apresentado foi a
mensuração da dimensão da sustentabilidade.
Na primeira coluna da Tabela 3 estão colocados os seis sistemas de
produção na pesca. Na primeira linha estão alocadas as quatro dimensões da
sustentabilidade. A variação dos valores foi expressa entre zero, sendo a menor
sustentabilidade, e a unidade, como a maior sustentabilidade.
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Tabela 3 - Valores médios das dimensões da sustentabilidade
Sistema de
Produção na Pesca

Dimensões
Econômica

Social

Ambiental

Política

Cabo

0,29

0,72

0,54

0,46

Bote

0,71

0,67

0,29

0,79

Tarrafa Peixe

0,66

0,81

0,25

0,56

Aviãozinho

0,53

0,75

0,66

0,84

Tarrafa Camarão

0,41

0,81

0,56

0,47

Comércio

0,67

0,78

0,50

0,54

Fonte: Cotrim (2008).

4.1.4 Bias

Os biogramas apresentados na sequencia nos Gráficos 1 e 2 foram
construídos baseados nos valores médios dos indicadores de sustentabilidade que
foram levantados no campo (Tabela 1). Os dados foram agrupados nas quatro
dimensões da sustentabilidade.
A variação dentro do eixo da dimensão ocorreu de forma padronizada em
uma escala que se deslocou da unidade, como sendo o ponto de maior
sustentabilidade, até zero como sendo consequentemente o ponto de menor
sustentabilidade. Todos os dados que compuseram os valores das dimensões foram
ajustados para que eles estivessem na ordem crescente de sustentabilidade,
partindo de zero até um, e com possibilidade de variação ajustada para o intervalo
proposto. A divisão da apresentação dos biogramas dos sistemas de produção na
pesca em dois gráficos respeitou a zona de pesca na qual o sistema estava inserido.
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Gráfico 1 - Biogramas dos Sistemas de Produção na Pesca localizados na zona de pesca do
mar
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Fonte: Cotrim (2008).
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Gráfico 2 - Biogramas dos Sistemas de Produção na Pesca localizados na zona de pesca do
estuário.
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4.1.5 Índices de Sustentabilidade

Os índices de sustentabilidade foram números que permitiram a comparação
entre diferentes indicadores dentro e entre diferentes dimensões. Desta forma foi
possível uma análise comparativa entre índices compostos por parte de dados
econômicos, outra parte ambiental, uma terceira parte social e uma quarta política.
Na primeira coluna da tabela foram expressos os seis sistemas de produção
na pesca, e na primeira linha foram calculadas para cada sistema as médias
aritméticas e harmônicas. Os índices de sustentabilidade expressos na Tabela 4
permitiram uma comparação entre os sistemas de produção na pesca desenvolvidos
em Tramandaí.
Tabela 4 - Índices de sustentabilidade
Sistema de Produção na Pesca

Média Aritmética

Média Harmônica

Cabo

0,503

0,452

Bote

0,615

0,526

Tarrafa Peixe

0,569

0,468

Aviãozinho

0,695

0,675

Tarrafa Camarão

0,563

0,526

Comércio

0,622

0,603

Fonte: Cotrim (2008).

5 ANÁLISES DOS DADOS

Apesar dos limites apresentados no estudo dos biogramas e índices, esses
trouxeram várias reflexões de ordem sistêmica que auxiliaram na compreensão do
processo de desenvolvimento das unidades de produção na pesca, sendo uma
ferramenta valiosa no balizamento de ações e políticas no sentido da
sustentabilidade.
Na zona de pesca do mar percebeu-se que os três sistemas de produção
desenvolvidos tinham suas figuras representadas no biograma expressando uma
desarmonia entre as dimensões. Foi possível ressaltar eixos com valores bastante
inferiores aos demais, como no caso do SPP do bote e da tarrafa peixe na dimensão
ambiental e no SPP do cabo na dimensão econômica. O que pode ser diagnosticado
nesta pesquisa é a existência de uma questão ambiental que gerou a redução dos
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estoques pesqueiros, sendo que essa situação impactou todos os sistemas de
produção na zona de pesca do mar, em especial no SPP no cabo.
Na zona de pesca do estuário no desenvolvimento dos sistemas de produção
do aviãozinho, da tarrafa camarão e do comércio percebeu-se, na análise dos
biogramas, que as áreas formadas nos gráficos foram maiores e com uma harmonia
na composição das dimensões. Poderiam ser arrolados vários motivos desta
situação de aparente harmonia. Prioritariamente acreditou-se que um deles foi a
centralidade do sistema técnico de captura no objetivo de pesca do camarão rosa.
Este crustáceo possuiu um valor de venda por quilograma bastante superior aos
peixes marítimos que formaram a base de captura dos sistemas da zona de pesca
do mar.
Um outro possível motivo de equilíbrio destas unidades de produção foi a
condição de estes serem formados por famílias tradicionais na pesca com muitos
anos de experiência na atividade, especialmente os SPP do aviãozinho e comércio.
Esse tempo de co-evolução na relação com a Natureza pode ter possibilitado a
essas unidades de produção a descoberta de estratégias mais equilibradas para a
reprodução social.
A segunda ferramenta metodológica que foi utilizada para a avaliação
comparativa da sustentabilidade entre os seis sistemas de produção na pesca foi a
construção de índices de sustentabilidade.
A primeira interpretação possível dos dados transmitiu a ideia de que os
valores mais altos dos índices indicaram um maior grau de sustentabilidade, tanto
através do cálculo da média aritmética como por meio da média harmônica. Foi
destacado neste aspecto o SPP do aviãozinho com os maiores valores.
No referencial teórico que apoiou a discussão da sustentabilidade dos
sistemas pesqueiros, encontrou-se incorporada a noção de que o equilíbrio entre as
diversas dimensões que compuseram um sistema sustentável realizou uma função
fundamental para a sua existência. Foi considerado como um distúrbio a harmonia
quando apenas uma das dimensões da sustentabilidade possuiu valores elevados.
Esses patamares mais altos de somente uma dimensão contribuíram para o sistema,
porém não foram decisivos em uma visão sistêmica de sustentabilidade. A situação
mais próxima do ideal foi a obtenção de parâmetros altos em todos os eixos da
sustentabilidade.
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Quando do uso do índice de sustentabilidade calculado pelo método que
adotou a média aritmética ocorreu a possibilidade de uma dificuldade de
constatação da distorção causada a partir de eixos com maiores valores, que
poderia influenciar a interpretação.
O método de cálculo do índice de sustentabilidade que utilizou a média
harmônica impingiu na operação matemática a ideia da valorização do equilíbrio
entre as dimensões. Nesse estudo o exemplo positivo desta forma de cálculo
ocorreu no SPP do aviãozinho no qual os valores altos em todas as dimensões da
sustentabilidade propiciaram que o índice calculado pelas médias aritmética e
harmônica fosse o mais elevado entre todos os sistemas estudados.
O SPP do aviãozinho foi o que possuiu a condição mais sustentável entre
todos os sistemas de produção, sendo que essa situação foi indicada por ambos os
métodos de cálculo do índice de sustentabilidade. Porém, não foi possível concluir
se este sistema estava em uma trajetória de ampliação ou redução da sua condição
de sustentabilidade, pois seus dados refletiram apenas um momento de análise e
não um espaço de tempo com início e fim.
A partir destes dados a formação dos índices de sustentabilidade calculado
pelo método que adotou a média aritmética gerou um ranking decrescente da
sustentabilidade formado por: SPP do aviãozinho, do comércio, do bote, da tarrafa
peixe, da tarrafa camarão e do cabo.
Com base nos mesmos dados, porém utilizando o cálculo dos índices de
sustentabilidade que adotou a média harmônica, o ranking decrescente de
sustentabilidade ficou assim formado: SPP do aviãozinho, do comércio, da tarrafa
camarão, do bote, da tarrafa peixe e do cabo.
Nessas ordenações se pode identificar que em ambas as formas de cálculo
do índice de sustentabilidade os sistemas do aviãozinho e do comércio possuíram os
valores mais altos denotando que o equilíbrio entre as dimensões e os altos valores
individuais de cada eixo foram os responsáveis pelos melhores resultados
comparativos.
O SPP na pesca do cabo ocupou a pior posição de sustentabilidade entre os
sistemas estudados independente do método de cálculo do índice. Esse fato ocorreu
basicamente devido que em suas dimensões econômicas e políticas foram
encontrados comparativamente valores muito baixos.
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Dentre os seis SPP analisados nesse estudo os do aviãozinho e do comércio
galgaram uma condição atual mais sustentável, impulsionados principalmente pela
harmonia dos parâmetros avaliados nas dimensões da sustentabilidade.
Um fato interessante do estudo ocorreu em relação ao SPP da tarrafa
camarão que ficou posicionado em quinto lugar entre os seis SPP quando utilizado o
método de cálculo da média aritmética. Este sistema alcançou o terceiro lugar
quando do uso da metodologia que preconizou a média harmônica. Nesse caso
ficou evidenciado o fato de que uma boa distribuição dos valores entre as dimensões
da sustentabilidade gerou uma condição de maior equilíbrio do sistema, sendo um
fator essencial para que esse se colocasse comparativamente em uma posição de
maior grau de sustentabilidade.
Outro fato destacável transcorreu no SPP do bote onde ocorreu a situação
inversa do SPP da tarrafa camarão. Nesse sistema houve uma queda da terceira
posição de sustentabilidade entre todos os SPP através do cálculo do índice pela
média aritmética, para uma condição de quarto lugar no índice calculado pela média
harmônica. O fator preponderante para essa situação foi a existência de valores
muito desiguais entre as dimensões analisadas demonstrando desequilíbrio que
proporcionou um índice de sustentabilidade inferior.
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A Experiência de Planejamento Participativo no Município de
Putinga/RS24

STEIN, Mauro Fernando

25

RESUMO
Este artigo analisa o trabalho de planejamento participativo e de execução de
políticas públicas de desenvolvimento rural realizado no município de Putinga/RS, no
período de 1997 a 2005. Nesse período foram elaborados dois Planos Municipais de
Desenvolvimento Rural (PMDR) e realizados 25 Diagnósticos Rápidos Participativos
(DRP) nas comunidades rurais, com o apoio da extensão rural e de diversas
entidades componentes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (Comder).
A pesquisa, realizada no ano de 2006, avaliou os resultados obtidos e concluiu que
o processo de planejamento participativo contribuiu para orientar a ação dos
diversos atores sociais, aumentar a transparência e promover maior coerência entre
a realidade social e a execução das políticas públicas, contribuindo para
democratizar a gestão pública.
Palavras-chave: Desenvolvimento Rural. Política Pública. Planejamento
Participativo. DRP.

1 INTRODUÇÃO

A participação social e a democratização da sociedade, das instituições e das
políticas públicas são temas que ganharam espaço com a redemocratização política
no Brasil, ocorrida a partir da década de 1980, e no movimento de descentralização
político-administrativo ocorrido após a Constituição de 1988. O tema da participação
social ganhou força com a estruturação e disputa dos movimentos sociais pelos seus
direitos e, posteriormente, a partir da década de 1990, com a constituição dos
conselhos gestores de políticas públicas.
Sobre este último tema, as propostas de participação apresentavam-se como
democratizantes do Estado na medida em que promovessem a ampliação da
participação dos agentes na elaboração e definição de políticas públicas,
proporcionassem

24
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Capítulo baseado na Dissertação apresentada junto ao Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento
Rural da UFRGS, 2007. Acesse aqui a dissertação na íntegra.
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governamentais, um maior controle social do Governo e ainda uma renovação dos
mecanismos de representação (SILVA; SCHNEIDER, 2004, p. 151-152). Naquele
momento debatia-se
[...] sobre as novas formas de interação entre a sociedade civil e o campo
político institucional, que possibilitassem a democratização das instituições,
através da sua abertura para os interesses e o controle de segmentos
sociais até então ausentes da esfera de decisão sobre a ação estatal.
(SILVA; SCHNEIDER, 2004, p. 151).

Segundo Buarque (1999), a descentralização político-administrativa gera
alguns fatores que favorecem a democracia, tais como uma maior proximidade das
comunidades, maior facilidade de diálogo entre os atores sociais 26, maior
conhecimento dos problemas locais, menor escala de negociação e maior
capacidade de controle da gestão pública:
[...] a descentralização facilita, significativamente, a participação da
sociedade nos processos decisórios e pode, portanto, constituir um passo
muito importante para a democratização do Estado e do planejamento. A
escala municipal e comunitária cria uma grande proximidade entre as
instâncias decisórias e os problemas e as necessidades da população e da
comunidade [...] representa, em tese, uma avanço nas possibilidades de
participação da sociedade, contribuindo para a democratização dos
processos decisórios e do planejamento. (BUARQUE, 1999, p.45).

No documento base elaborado pela Secretaria do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF, 2005) para a Plenária Nacional de
Desenvolvimento Rural Sustentável, que foi realizada em março de 2006 em Porto
Alegre/RS, foi proposto como um dos seis eixos estratégicos do desenvolvimento
sustentável do Brasil rural o eixo da “organização social e participação política”, no
qual a gestão social do desenvolvimento deve ser continuamente estimulada como
forma de se garantir a transparência e a eficácia das políticas.
Para enfrentar os obstáculos existentes no processo de descentralização e
democratização das políticas públicas, o Condraf propôs diretrizes estratégicas tais
como a criação de instrumentos jurídicos e institucionais de descentralização dos
processos de decisão, a gestão e controle social e o fortalecimento do papel político
25
26

Engenheiro Agrônomo, Extensionista Rural da Emater/RS-Ascar. E-mail: mtstein@uol.com.br
Segundo esse autor, atores sociais “são os grupos e os segmentos sociais diferenciados na sociedade que
constituem conjuntos relativamente homogêneos, segundo sua posição na vida econômica e na vida sóciocultural, e que, por sua prática coletiva, constroem identidades, interesses e visões do mundo convergentes,
procurando espaços de influenciação do jogo de poder” (BUARQUE, 1999, p.48).
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dos conselhos, fóruns e consórcios em seus diferentes níveis de atuação enquanto
espaços de formulação e definição do desenvolvimento e das políticas públicas.
(CONDRAF, 2005, p.14).
Este artigo foi elaborado a partir da dissertação27 defendida pelo autor, que
teve por base a pesquisa realizada no ano de 2006 nas comunidades rurais e no
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Putinga (Comder). A realização da
pesquisa teve como objetivo a obtenção de informações, conhecimento e
percepções dos atores sociais para analisar a experiência de planejamento
participativo e de execução de políticas públicas de desenvolvimento rural ocorrida
no município, caracterizando-se metodologicamente como um estudo de caso.
O artigo apresenta e analisa a experiência de Putinga no período de 1997 a
2005, verificando as possibilidades e os limites da utilização de processos
participativos para democratizar a gestão do território, observado o âmbito municipal
como espaço geográfico. O território em questão é o município de Putinga, situado
na região do Vale do Taquari/RS.

2 A EXPERIÊNCIA DE PUTINGA/RS

2.1 A CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E O TRABALHO DE ELABORAÇÃO DO
PLANEJAMENTO

Putinga é um município do RS situado ao Norte da região do Vale do Taquari.
Segundo os dados da FEE, no ano de realização da pesquisa, 2006, o município
possuía uma população total de 4.239 habitantes, sendo 64,17% residentes no meio
rural (RS, 2007). De acordo com o Atlas dos Territórios Rurais, em 2004 eram 952
estabelecimentos da agricultura familiar, com uma área média de 16,24 ha por
estabelecimento e ainda outros 18 estabelecimentos da agricultura patronal
(BARRETO, 2004).

27

A dissertação denominada “O planejamento participativo e a democratização das políticas públicas de
desenvolvimento rural: o caso do município de Putinga/RS” foi escrita pelo autor do artigo, com a orientação do
Dr. Marcelo K. Silva, e aprovada no mês de julho de 2007, no curso de Mestrado do Programa de Pósgraduação em Desenvolvimento Rural (PGDR), na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O
autor teve o seu curso de mestrado apoiado pelo Programa de Pós-graduação da Emater/RS-Ascar.
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O setor primário do município apresenta um perfil de diversificação das
atividades agropecuárias. As principais culturas são as de milho, fumo, erva-mate e
feijão, e as principais atividades de criações animais são a suinocultura, a
bovinocultura leiteira e a avicultura de corte.
A figura a seguir expõe a localização espacial da região dentro do Estado,
considerando-se a divisão adotada pelo conjunto dos Conselhos Regionais de
Desenvolvimento no Estado do Rio Grande do Sul (Corede).
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Figura 1 - Localização dos Coredes no Estado do RS.

N
REGIÃO 21
VALE DO TAQUARI

Fonte: Rio Grande do Sul, Governo do Estado, 2007.

A história do município remete na sua origem às povoações indígenas e
caboclas que povoaram a região ao longo do tempo. Posteriormente, ocorre a
chegada da população proveniente da colonização italiana. Atualmente cultuam-se
as tradições e os hábitos dos antepassados oriundos da forma de ocupação colonial
ocorrida no início do século passado. Realizam-se festas religiosas e comemorações
tradicionalistas.
Nas comunidades rurais, que totalizam um número de 29, é mantido o hábito
da comunidade de se reunir nas sedes comunitárias e religiosas nos finais de
semana, quando participam das missas e praticam diversões como os jogos de
cartas, de bocha ou de futebol. Outro hábito que persiste, apesar de ter sua
ocorrência diminuída, é o da realização de mutirões entre vizinhos em atividades
produtivas e para a conservação da sede comunitária.
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A política partidária, pelos relatos obtidos na pesquisa, sempre foi muito
acirrada no município. Porém, na história política recente, registrou-se a ocorrência
de uma espécie de “coalizão” de todos os partidos políticos na realização da eleição
municipal de 1996, sendo lançada chapa única que venceu e realizou a
administração municipal no período de 1997 a 2000, no movimento que ficou
conhecido localmente como de “consenso” entre as diversas forças políticas. Esse
fato, dentre outros, contribuiu para a deflagração de processos participativos no
território municipal.
Corresponde a esse período administrativo a criação do Comder e o
fortalecimento da Secretaria Municipal da Agricultura. Nesse momento, a relação
entre a administração municipal e o Conselho foi articulada em bases sólidas,
referendada pelo Plano Plurianual Municipal que dizia o seguinte no tópico 02, “da
Administração”: “Incentivar a criação de conselhos comunitários - estimular todas as
comunidades para compor os seus conselhos como forma participativa, no processo
administrativo.” (PUTINGA, Prefeitura Municipal. Lei nº 877/1997). O Comder
promove a escolha dos conselheiros representantes das comunidades rurais, que
posteriormente são nomeados por portaria do prefeito municipal, para atuarem nas
definições das políticas públicas e outras agendas do Conselho.
Nesse mesmo período ocorreu a elaboração do primeiro Plano Municipal de
Desenvolvimento Rural (PMDR) e a implementação do Programa Pronaf
Infraestrutura e Serviços Municipais (Pronaf IFSM), bem como a operacionalização
de outras políticas públicas estaduais voltadas ao desenvolvimento comunitário,
social e ambiental, como os programas RS Rural e Pró-Guaíba, dentre outros.
Além da implantação das políticas citadas anteriormente, outro fato que viria
influenciar a realização de ações de planejamento participativo foi a participação de
integrantes da equipe do escritório municipal da Emater e de conselheiros do
Comder em capacitações sobre diagnóstico e planejamento comunitário e
desenvolvimento sustentável, realizadas pela Emater/RS-Ascar.
No período seguinte, de 2001 a 2005, a nova administração municipal
intensifica as relações com as comunidades rurais e também com o Comder e outras
instituições como o Sindicato de Trabalhadores Rurais (STR) e a extensão rural, em
torno do conjunto de políticas públicas e de outras agendas que passaram a fazer
parte do debate, desenvolvendo-se com destaque as ações de diagnóstico e
planejamento no meio rural.
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A partir da proposição do escritório municipal da Emater/RS-Ascar, com o
apoio da Secretaria Municipal da Agricultura e do STR, levou-se para o Comder a
proposta de realização dos Diagnósticos Rápidos Participativos (DRP) nas
comunidades rurais. O conselho aprova e deflagra o trabalho visando à elaboração
do segundo PMDR. Entre os anos de 2001 e 2002 foram realizados 23 DRP e,
posteriormente, foi elaborada uma segunda proposta de PMDR.
A experiência de planejamento participativo em análise neste artigo
compreende o período entre 1997 e 2005, com a elaboração pelo Comder de dois
PMDR, a realização dos DRP nas comunidades rurais e o planejamento das
políticas públicas pelo conselho.

2.1.1 O Primeiro PMDR

A elaboração do primeiro PMDR ocorreu no mês de novembro de 1997,
motivada pela implantação do programa Pronaf IFSM. Foi feita uma consulta rápida
às

comunidades,

através

dos

conselheiros,

fornecendo

subsídios

aos

representantes das entidades e das comunidades para a elaboração do plano pelo
Comder. O documento que apresentava o plano para o período de 1997 a 2000
conteve um levantamento da realidade do município e apontou, no diagnóstico,
como principais problemas a produtividade baixa nas culturas e nas criações, a
existência de poucas agroindústrias, a evasão de mão de obra, a falta de estrutura
comunitária e o saneamento ambiental rural.
Nesse primeiro PMDR, os projetos previstos foram coerentes com os
objetivos comunitários do programa que o motivou (Pronaf IFSM), que propunha
resolver os problemas de falta de infraestrutura comunitária (redes elétricas, redes
d’água, salões comunitários etc.) e melhoria da infraestrutura produtiva (máquinas
comunitárias, estradas, correção do solo etc.).
No planejamento, a elaboração do diagnóstico e do prognóstico foi deficiente
em relação às demandas e potencialidades de desenvolvimento existentes. Isso foi
reflexo do pequeno grau de articulação do plano com a base das comunidades
rurais e à falta de uma metodologia participativa na elaboração, que ficou restrita à
participação dos conselheiros do Comder ou de uma pequena parcela das
comunidades e dentro dos limites impostos pelo Programa Pronaf IFSM.
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Como evolução na participação da população nesse primeiro PMDR,
destacou-se nesse momento a ação do conselheiros em relação ao Programa
Pronaf IFSM. Nas reuniões do Conselho e em ações externas foram realizadas 23
ações de planejamento, cinco delas de diagnóstico e sensibilização, oito na tomada
de decisões e outras 10 ações nas etapas de execução e monitoramento, revelando
uma inserção ativa do Comder no ciclo local dessa política pública.

2.1.2 O Segundo PMDR e a Realização dos DRP

A construção do segundo PMDR inicia-se na reunião do Comder realizada no
mês de março de 2001. Nessa oportunidade os conselheiros representantes da
extensão rural e da Secretaria Municipal da Agricultura fizeram a motivação para a
realização dos DRP nas comunidades rurais e propuseram que a partir dos seus
resultados seria elaborado novo plano municipal.
Como estratégias de construção do plano indicou-se a participação efetiva do
CMDR, das comunidades rurais, das entidades e outras parcerias envolvidas com o
setor primário, “Lembrando sempre que: somos todos nós que decidimos que tipo de
Plano Municipal de Desenvolvimento Rural queremos para o nosso município.”. A
estratégia salientava também “[...] o acordo e o compromisso entre agricultores,
agricultoras, jovens rurais, governo municipal, estadual e federal, entidades
envolvidas com o setor primário e outras parcerias, sobre as prioridades apontadas.”
(PMDR, 2002, p.2).
Entre os objetivos debatidos para o PMDR constava:
Construirmos juntos um Plano Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável, respeitando as individualidades, as características locais e as
dificuldades, projetando o futuro com a realidade existente, ouvindo os
atores (agricultores, agricultoras e jovens rurais), e buscando o
comprometimento de cada um no processo. (PMDR, 2002, p.1).

A elaboração do PMDR propôs algumas questões para o debate, tais como:
1) como está o nosso município? (problemas e potencialidades existentes); 2) que
futuro queremos?; 3) como vamos alcançar? (estratégias, reuniões, comissões); 4)
quais são as prioridades? (relatar todas e priorizar); 5) como vamos fazer?
(metodologias, individual, mutirão, associativismo, outros); 6) quem vai fazer o que?
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(definir as responsabilidades, dizer o nome de quem vai fazer o quê); 7) o que e
quanto necessitamos para fazer? (identificar os recursos necessários, pessoal, que
tipo de máquinas e de onde vêm os recursos).
Os DRP nas comunidades rurais ocorreram durante o ano de 2001 e foram
concluídos no mês de julho de 2002. Após a sua realização, os conselheiros do
Comder

e

outras

lideranças

reuniram-se

e

debateram

os planejamentos

comunitários visando à sistematização das demandas e à elaboração do PMDR.
Em diversas reuniões realizadas posteriormente, o conselho realizou a
sistematização das demandas resultantes dos DRP nas comunidades. Os
documentos existentes registram como produto desse momento da elaboração do
PMDR um conjunto de atividades a serem desenvolvidas. No Quadro 1, a seguir,
apresentamos um comparativo das demandas geradas nos DRP e as ações
previstas no segundo PMDR.
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Quadro 1 - Demandas dos DRP nas Comunidades Rurais x Segundo PMDR.














Grupos de Demandas Geradas - DRP nas
Comunidades Rurais

Ações Previstas no Segundo PMDR

Em Infraestrutura Social Básica,
Comunitária e Meio Ambiente

Ações Previstas em Infraestrutura Social Básica,
Comunitária e Meio Ambiente

Saneamento básico
Redes d’água e/ou poços artesianos
Estradas
Energia elétrica
Salões comunitários
Igrejas
Moradia
Paradas de ônibus
Calçamento/asfalto
Construção de pontes
Cemitério
Iluminação pública











Em Investimentos e Ações Produtivas












Recuperação do solo
Reflorestamento e implantação de ervais
Gado leiteiro/pastagens
Diversificação de atividades nas propriedades
Armazenagem
Açudes
Hortigranjeiros
Apicultura
Criação animal
Sementes
Máquinas e implementos agrícolas

Ações Previstas e Áreas de Produção












Em Saúde, Educação, Lazer, Segurança Alimentar,
Organização Rural e Outros














Ações em saúde
Cursos/treinamentos
Campo de futebol/quadras de esporte
Atividades esportivas
Ginásio de esportes
Clube de mães
Ajardinamento
Construção de praça
Cancha de bocha
Transporte escolar
Ações em educação
Horta doméstica
Cozinha comunitária

Energia elétrica
Poços artesianos e redes d’água
Telefonia rural
Estradas gerais
Estradas para lavouras
Terraplanagens
Construções rurais
Melhorias da habitação
Meio ambiente: Proteção de fonte, destino dejetos
humanos, animais e águas servidas, reflorestamento na
beira de arroios, agrotóxicos, estrumeiras, adubação
orgânica, planejamento das propriedades, recolhimento de
lixo orgânico e seco, plantio direto

Culturas: milho, fumo, feijão, erva-mate, outras
Criações: avicultura (corte), suinocultura, bovinocultura
leiteira e outros (aves coloniais, coelhos, codornas,
ovelhas, cabritos etc.)
Fruticultura: viticultura, pessegueiros, figueiras, laranjeiras
e bergamoteiras e outros
Olericultura: brócolis, produção em estufa, outros
Reflorestamento: eucalipto, pínus, acácia, plátano, outros
Apicultura: produção, associação
Agroindústria: vinho, suco de uva, schimias, geleias e
conservas, embutidos, outros
Solos: reflorestamento nas propriedades, cobertura do
solo, análise do solo, correção da acidez e fertilidade,
outros
Açudes: irrigação, criação de peixes, turismo, outros
Secagem e armazenagem: milho, secador,
associativismo, outros
Políticas públicas: Pró-Guaíba, RS-Rural, Pronaf A-C-D,
Banco da Terra, outros
Ações Diversas Previstas











Fonte: STEIN, 2007.
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Saúde: agentes de saúde, análise de água, hospital, posto
de saúde, outros
Educação: escola x comunidade, transporte, currículo
escolar
Turismo: locais para visitação, usina - Salto do Forqueta,
Barragem Santa Lúcia, cascatas, trilhas ecológicas, grutas,
construções com estruturas antigas, outros
Associativismo: formação de grupos para compra e
venda
Cursos de formação: gado leiteiro, viticultura, olericultura,
ambiental, administração rural, outros
Excursões: troca de experiências, outros
Dias de Campo: educativo, demonstrativo, outros
Confraternização: Dia da mulher, Dia do colono, EPT esporte para todos, outros
OBS.: sugestões - fortalecimento do conselho respeitando
as suas decisões, outros
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Apesar de não trazer para o texto a totalidade das demandas formuladas nas
comunidades, essa redação do plano aproximou-se bastante da diversidade da
pauta estabelecida com a realização dos DRP, podendo-se considerá-la uma
resultante dos mesmos, trazendo para o plano a percepção de desenvolvimento
gerada pelos agricultores nas comunidades rurais, agregada à visão estratégica dos
setores técnicos que participaram na sua formulação.
A proposta de PMDR elaborada apresentou uma correlação com os
resultados dos planejamentos realizados nas comunidades rurais, indicando ter
havido uma influência significativa do processo participativo de planejamento
comunitário na elaboração e qualificação do plano e uma inclusão dos agricultores
nas decisões sobre os rumos a serem seguidos.
Observou-se que o conjunto das ações previstas nesse plano obteve um perfil
diferenciado e mais qualificado do que o primeiro PMDR. Afora as questões de
infraestrutura básica e comunitária, o segundo PMDR agregou os temas da
diversificação agrícola, do meio ambiente, da agregação de valor no beneficiamento
da produção, da saúde e da educação, e ainda apontou para a utilização de
instrumentos como o planejamento, a formação, a organização e o uso de políticas
públicas.
Ao analisarmos sob o referencial metodológico de planejamento para o
desenvolvimento local debatido por Buarque (2004), observamos que o segundo
PMDR realizou a contento a etapa do conhecimento da realidade ao delimitar
claramente o objeto de planejamento, situado nas comunidades rurais e na instância
territorial municipal, realizando o diagnóstico e o prognóstico com a participação dos
agricultores.
Da mesma forma, o segundo PMDR definiu satisfatoriamente as alternativas e
estratégias. Porém, não realizou uma hierarquização das alternativas e não tomou
decisões em relação aos objetivos, às metas e aos programas, projetos e recursos
necessários. Também foi deficiente a definição dos instrumentos de execução e do
sistema de gestão do plano, caracterizando-o assim como um plano incompleto ou
parcial, não concluído.
A elaboração do plano de forma parcial refletiu-se de duas formas no
seguimento do processo. A primeira é que o plano (mais do que o documento, a
influência do processo de construção dele) acabou por servir de referência para as
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atividades das instituições, das lideranças comunitárias e dos agricultores. Na
percepção do técnico da Emater/RS-Ascar atuante na época:
[...] ficou mais fácil para nós planejarmos as nossa atividades. Se nós íamos
para uma comunidade fazer uma reunião, nós íamos para tratar aquele
assunto que foi planejado naquela oportunidade. [...] Os próprios
agricultores quando vinham buscar os recursos, o Pronaf no banco, a gente
acabava dialogando com eles sobre a aplicação dos recursos no que já que
haviam apontado. (STEIN, 2007).

A segunda forma com que se refletiu o PMDR em relação a sua “inconclusão”
foi de que a execução das ações previstas não passou por uma coordenação
articulada pelo conjunto dos atores que o formularam, que poderia ser representada
pelo conselho, ficando submetida ao ritmo individual das instituições, à capacidade
de organização das comunidades e suas lideranças e às práticas políticoadministrativas dos gestores públicos.
De uma forma geral, podemos avaliar que o segundo PMDR conseguiu
desempenhar o seu papel enquanto processo político de mobilização, organização e
negociação entre os diversos atores sociais do contexto, obtendo adesão das
diversas redes de atores para a sua construção, trazendo o conjunto das demandas,
interesses e visões de futuro dos agricultores para a agenda das diversas instâncias
de participação e das instituições responsáveis pelas políticas de desenvolvimento
rural, conseguindo sustentação política para a sua implementação naquele
momento.
Porém,

quando

analisado

como

processo

técnico

de

organização,

sistematização e hierarquização da realidade social e do prognóstico de
desenvolvimento, o plano apresentou deficiências para consolidar as etapas
necessárias à consecução dos objetivos propostos. Do mesmo modo, não conseguiu
consolidar documentos na forma de cenários, programas e projetos os quais
pudessem dar um tratamento setorial e ascendente satisfatório ao conjunto das
demandas geradas.
Ainda é importante ressaltar a inexistência de um tratamento do planejamento
ao qual Buarque (2004) chama de agregado ou descendente, na medida em que o
plano construído não debateu com o conjunto de atores a articulação das demandas
e da visão de desenvolvimento geradas em âmbito local com outros contextos
territoriais e sociopolíticos que influem sobre as mesmas, cujo confronto poderia
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gerar estratégias mais plausíveis para a obtenção de resultados que pudessem
responder à riqueza da mobilização social e política ocorrida durante a construção
do plano municipal.

2.1.3 Os DRP nas Comunidades Rurais e os Resultados dos Planejamentos
Para Buarque (2004, p.127), o DRP é caracterizado como “[...] um processo
de apreensão da visão da sociedade sobre a realidade com base em um conjunto de
ferramentas, constituindo uma forma simplificada de planejamento local.” Para esse
autor, o DRP procura juntar grupos sociais e técnicos como forma de explicitar o
confronto e a negociação dos interesses com a racionalidade técnica, utilizando-se
de um processo de comunicação racionalmente construído para se obterem
informações mais próximas da realidade.
Através da utilização de várias técnicas de envolvimento da sociedade, em
especial as oficinas de trabalho, o DRP procura conhecer, avaliar e planejar
idéias, problemas e oportunidades, estimulando a capacidade crítica e
analítica dos atores sociais e da comunidade, procurando estruturar e
organizar a forma como os atores percebem coletivamente seu município ou
comunidade. (BUARQUE, 2004, p.127).

Ao todo foram realizados 23 DRP no município de Putinga, abrangendo 25
comunidades rurais. Segundo o relatório de sistematização do trabalho desenvolvido
com os DRP, foram realizadas 130 reuniões, nas quais participaram 3.781 pessoas homens, mulheres, jovens e escolares - abrangendo 693 famílias, com uma média
de 29 participantes em cada encontro (EMATER/RS; ASCAR, 2003, p.2).
Após a tomada de decisão do Comder para a realização desse trabalho no
município, passou-se a divulgar o processo através de visitas nas comunidades,
contatos com as entidades e programas de rádio. Os principais articuladores do
trabalho nas comunidades foram os conselheiros do Comder, os delegados do
Orçamento Participativo Estadual (OP), os representantes do STR, as lideranças dos
clubes de mães e os agentes da extensão rural.
Na etapa seguinte, ocorreu a reunião nas comunidades visando explicar e
sensibilizar para a proposta de diagnóstico e planejamento através do DRP. Era feita
a apresentação sobre a metodologia participativa e, se a comunidade decidisse
101

Capítulo IV – A experiência de planejamento participativo no Município de Putinga/RS.

continuar o trabalho, era realizada a negociação com a mesma sobre o período e as
datas apropriadas para a sua execução. Na mesma reunião era feita a seleção
daquelas “ferramentas” que seriam utilizadas para fazer o trabalho e promover a
participação.
As ferramentas28 foram selecionadas pelas comunidades para a realização do
diagnóstico e do planejamento a partir da proposição de um conjunto de ferramentas
apresentadas pelos técnicos da extensão rural, quais sejam o “Histórico da
Comunidade”, o “Mapa da Comunidade”, a “Caminhada Transversal”, o “Desenho da
Propriedade”, a “Rotina Diária” os “Desejos e Sonhos da Comunidade” e a “Matriz de
Planejamento”. Em geral, as comunidades utilizaram quatro ferramentas: o histórico,
o mapa, os desejos e sonhos e a matriz de planejamento. O passo seguinte foi a
execução conjunta das ferramentas pela comunidade e pelos técnicos, dividindo-se
em grupos pelos interesses dos participantes.
Posteriormente à execução das ferramentas, seguia-se a reunião chamada de
“restituição” ou “devolução”, em que responsáveis escolhidos nos grupos
apresentavam os produtos gerados no diagnóstico para toda a comunidade, que os
debatia, complementava, modificava, enfim, fazia a validação, ou não, das
informações que foram apresentadas pelos grupos. A seguir, marcava-se nova
reunião para continuar os trabalhos, quando seriam tomadas as decisões
necessárias para dar sequência ao planejamento, utilizando-se da matriz de
planejamento.
O processo de diagnóstico e planejamento durou, em cada comunidade, em
média de quatro a cinco meses, com reuniões intercaladas a cada mês ou período
próximo a isso. As comunidades geraram produtos como os mapas, os seus
históricos e os planejamentos comunitários que expressaram na sua totalidade um
conjunto de 275 demandas, das quais 235 tiveram continuidade.
Em relação a essas demandas, elaboramos uma tipologia por áreas de ação
das políticas públicas e por grupos de demandas, que são apresentadas na Tabela
1, a seguir. Na mesma tabela encontram-se a frequência e o grau de execução de
cad grupo de demandas planejado.

28

Consultar Stein (2007) para um maior detalhamento das “ferramentas” utilizadas nos DRP em Putinga e sobre
outros métodos, técnicas e conceitos utilizados em processos de Aprendizagem e Ação Participativas (AAP).
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Tabela 1 - Tipologia, número, frequência e grau de execução (GE) das demandas geradas
nos 23 DRP realizados nas comunidades rurais de Putinga/RS.
TIPO 1 - INFRAESTRUTURA COMUNITÁRIA E SOCIAL
Grupos de Demandas

Nº de Demandas

Frequência
(%)

Ge
(%)



Saneamento básico

33

100,0

56,8



Rede d’água e/ou poço artesiano

10

56,5

60,5



Estradas

12

56,5

70,4



Energia elétrica

09

39,1

73,3



Salão comunitário

05

21,7

71,0



Telefonia

07

30,4

60,0



Igrejas

04

21,7

85,0



Moradia

04

17,3

50,0



Parada de ônibus

01

8,7

15,0



Calçamento/asfalto

02

8,7

32,5



Construção de pontes

01

8,7

15,0



Cemitério

01

4,3

85,0

Iluminação pública

01

4,3

85,0



TIPO 2 - INVESTIMENTOS E AÇÕES PRODUTIVAS



Recuperação do solo

17

73,9

70,6

Reflorestamento e implantação de ervais

13

56,5

55,8
continua...

Fonte: STEIN, 2007.
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Na Tabela 1, a frequência refere-se ao percentual de comunidades que incluíram a demanda no seu
planejamento. A demanda “saneamento básico” aparece com 100% de frequência porque foi manifestada em
todas as comunidades e porque na mesma consideramos a soma do conjunto de demandas intituladas
“proteção de fontes”, “fossa séptica”, “melhoria de águas servidas”, “saneamento básico” e “banheiros”.
Optamos por separar a demanda “Rede d’água e/ou poço artesiano” do saneamento básico, devido a sua alta
frequência nas comunidades.
O GE expressa a média percentual de execução das demandas. Foi calculado com base nas respostas dos
conselheiros agricultores a uma questão do questionário aplicado nas comunidades durante a realização da
pesquisa, que perguntava sobre o percentual de execução de cada demanda planejada nos DRP. Para
obtenção das respostas, foram utilizados intervalos de execução e considerada a média do intervalo. Por
exemplo: respostas com execução da demanda entre 0 e 30%, consideramos 15%. Entre 30 e 70%,
utilizamos 50% e, entre 70 e 100%, utilizamos 85%. Depreende-se que, com a utilização dessa metodologia,
não chegamos em nenhum momento a um percentual de 100% de execução. Da mesma forma, não
aconteceu o zero por cento de execução. Optamos por esses intervalos para facilitar a obtenção da reposta
dos agricultores, não exigindo precisão matemática por parte dos mesmos para definir o grau de execução.
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... continuação da tabela acima

Tipologia, número, frequência e grau de execução (GE) das demandas geradas nos 23 DRP
realizados nas comunidades rurais de Putinga/RS.
Grupos de Demandas

Nº de Demandas

Frequência
(%)

Ge
(%)



Gado leiteiro/pastagens

10

43,4

71,0



Diversificação de atividades nas
propriedades

08

34,7

76,3



Armazenagem

04

34,7

50,0



Financiamentos e programas especiais

07

30,4

80,0



Esterqueiras

06

30,4

50,0



Agroindústrias

04

26,0

50,0



Trabalho de máquinas nas propriedades

06

26,0

73,3



Açudes

04

21,7

41,2



Sementes

04

21,7

58,7



Máquinas e implementos agrícolas

04

17,3

67,5



Hortigranjeiros

03

17,3

15,0



Apicultura

02

8,7

15,0

TIPO 3- INFRAESTRUTURA E AÇÕES VOLTADAS A SAÚDE, EDUCAÇÃO, LAZER, CAPACITAÇÃO,
ORGANIZAÇÃO RURAL E OUTRAS DEMANDAS


Ações em saúde

14

65,2

65,0



Cursos/treinamentos

10

47,8

60,5



Campo de futebol/quadras de
esporte/atividades esportivas

07

39,1

65,0



Outras demandas (turismo, delegacia de
polícia, correio etc.)

02

34,7

15,0



Ações de organização

06

26,0

61,6



Ginásio de esportes

02

17,3

85,0



Clube de mães

03

17,3

38,3



Ajardinamento

03

17,3

85,0



Transporte escolar

02

8,7

85,0



Ações em educação

01

8,7

15,0



Horta doméstica

02

8,7

67,5



Cozinha comunitária

01

4,3

85,0

Fonte: STEIN, 2007.

Observou-se que o conjunto das demandas dos DRP apresentou um perfil
ampliado de atividades e ações a serem realizadas, o que pode ser creditado a sua
formulação através da percepção diversificada obtida dos agricultores e dos outros
atores sociais participantes dos processos de diagnóstico e planejamento. As
demandas apresentadas foram os resultados da experiência acumulada pelos
mesmos a partir da sua inserção ativa em três níveis territoriais: comunidade,
município e região. Nesse último nível, através, principalmente, da sua relação com
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o mercado. O conjunto das demandas revela um conhecimento da realidade e das
suas necessidades prementes e futuras, produzindo um prognóstico e uma visão de
desenvolvimento a partir do local.
A pesquisa revelou que, do total de 275 demandas planejadas nos DRP, 235
delas (85,45%) tiveram continuidade de ação. Em relação à execução dos
planejamentos: no tipo Infraestrutura Comunitária e Social, obteve-se um grau médio
de execução31 de 43,07%, abaixo do grau médio de execução do tipo Investimentos
e Ações Produtivas (63,37%) e do grau médio de execução do tipo Infraestrutura e
Ações Voltadas a Saúde, Educação, Lazer, Capacitação, Organização Rural e
Outras Demandas, que foi de (62,53%).
Essa diferença pode ser explicada, em parte, pelo elevado volume de
recursos necessários para a execução das demandas de infraestrutura pública e
comunitária.

Outro

diferencial

foi

a

operacionalização

das

políticas

de

desenvolvimento rural como suporte aos investimentos e às ações produtivas e, por
fim, em relação ao terceiro tipo (saúde, educação etc.), havia a existência de
estrutura institucional e programas para responder as demandas, bem como devido
aos menores valores de recursos necessários para suprir as mesmas.
O grau médio de execução de todas as demandas, considerando-se as 235
demandas que tiveram continuidade do planejamento, foi de 55,41%. Podemos
considerar como relevantes os valores de execução dos planejamentos, tendo em
vista o número elevado de demandas e recursos necessários e o curto período de
tempo para a sua execução - quatro anos - até o momento da avaliação realizada
através da pesquisa.
Em relação à proveniência dos recursos para suprir o total das demandas, a
percepção dos agricultores manifestada na pesquisa é de que a maior parte dos
recursos mobilizados foram recursos próprios, seguidos dos recursos municipais,
federais e estaduais. Essa percepção não é contraditória com o volume de recursos
ofertados pelas políticas públicas, frente ao grande volume de recursos necessários
para dar conta das demandas. Os recursos provenientes do município foram
destacados devido à soma das pequenas e diversas ações realizadas pela
administração municipal (terraplanagens, inseminações etc.) e não especificamente

31

O grau médio de execução foi calculado fazendo-se a média ponderada do número de demandas e do grau de
execução. Para o cálculo do grau médio de execução de todas as demandas foram considerados todos os
grupos de demandas, nos três diferentes tipos.
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por aqueles recursos previstos e destinados às políticas públicas pelos valores
institucionalizados no orçamento.
Observou-se que, a partir da percepção dos agricultores expressa nas
respostas sobre os motivos para o planejamento realizado estar na situação atual,
as políticas públicas foram importantes e determinantes para conseguir os
resultados. Porém, foi fundamental a ação dos grupos organizados, das instituições
e dos indivíduos para concretizar os mesmos. A pesquisa revelou a importância de
um elevado número de instituições e de outros atores sociais que participaram com
o objetivo de alcançar os resultados para os planejamentos.
Citou-se, com destaque, a ação da prefeitura municipal através das suas
secretarias nas atividades de infraestrutura das propriedades (máquinas, energia
elétrica, secadores, saneamento etc.), na conservação de estradas e nas atividades
de saúde, através do PSF e dos postos e agentes comunitários de saúde; também a
Emater/RS-Ascar na orientação técnica, no planejamento e na elaboração de
projetos; e as diretorias, os conselheiros e as lideranças das comunidades no
encaminhamento e na organização das atividades e ainda a ação das associações e
grupos de produtores.
Observou-se que do amplo espectro de atores que atuaram nos processos
derivou uma variada forma de ações, atividades, posturas e práticas políticoadministrativas, decorrentes da sua diversidade. Entre as respostas da pesquisa,
foram destacadas aquelas práticas de caráter de união e organização que ocorrem
nas comunidades rurais através de mutirões e outras ações de grupos organizados
em associações, sendo relevantes para a obtenção dos resultados planejados.
Outros tipos de ações destacadas foram aquelas de caráter individual, na
busca de resultados através de esforços e recursos próprios. Com menor frequência
foram citados os trabalhos de planejamento e capacitação e ainda a ação dos
“padrinhos”, caracterizados por serem pessoas, geralmente ocupando cargos
políticos, vereadores e deputados, que contribuíram doando recursos para obras
comunitárias.
Consideramos que a obtenção dos resultados ocorreu a partir de uma intensa
mobilização de recursos e de energia individual e comunitária, das instituições e da
administração pública, nos seus três níveis de Governo, formando uma rede de
pessoas e instituições que trabalhou os interesses coletivos a partir da orientação
obtida no planejamento comunitário realizado participativamente.
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2.2 O PLANEJAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO COMDER

O terceiro tipo de ação de planejamento desenvolvido no Conselho foi aquele
que aconteceu em relação às políticas públicas de desenvolvimento rural, as quais
normalmente são postas na agenda do Conselho a partir dos programas federais e
estaduais e, secundariamente, pelas políticas públicas municipais.
Essas ações aconteceram na rotina das reuniões do Conselho, concentrandose em determinados períodos sobre uma ou sobre um conjunto de políticas. Na
Tabela 2, a seguir, são apresentadas as políticas públicas que sofreram a ação do
Comder no período pesquisado, detalhando o nº total de ações de planejamento
para cada política e a qualificação das ações de planejamento, sob o referencial das
etapas do processo de planejamento.
Tabela 2 - Qualificação, por etapas do planejamento, das ações desenvolvidas nas políticas
públicas pelo Comder de Putinga entre os anos de 1997 a 2007.
Nº Total
de Ações

Ações/
Informações/
Sensibilização/
Diagnóstico

Nº de Ações
Planejamento/
Tomada de
Decisões

Ações
Monitoramento
/Avaliação

Ações
Reuniões
Critérios

Fundo Municipal/Patrulha
Agrícola

35

07

15

13

04

Pró-Rural 2000

10

02

02

06

Não

Pronaf - IFSM

23

05

08

10

10

Programa Troca-Troca de
Sementes

21

05

08

08

04

Aquisiç. Adub. Uréia

09

02

04

03

02

Pró-Guaíba

11

05

02

04

02

Cheque Seca (1998)

04

01

01

02

Não

Pronaf Investim. e Custeio

09

05

02

02

01

Banco da Terra

20

03

11

06

06

Prog. Documentaç. da Mulher
Rural

04

01

02

01

02

RS Rural

20

07

08

05

03

Seguro Agrícola

05

05

--

--

Não

Crédito Fundiário

13

02

06

05

02

PRONAF A (Fundiário)

03

02

01

--

Não

Bolsa Estiagem

12

06

04

02

03

Milho de Balcão

05

01

04

--

Não

Política Pública

Totais

204

59

78

Fonte: STEIN, 2007, com base nos Livros de Atas do Comder de Putinga.
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Observa-se na tabela anterior a efetivação de 204 momentos que têm
características de ações de planejamento de políticas públicas (média de 12,7 por
política), revelando uma grande participação do conselho no planejamento local das
políticas. O percentual de ações revela um equilíbrio entre as ações de diagnóstico,
planejamento/tomada de decisões e de monitoramento/avaliação, com um pequeno
predomínio das ações de tomada de decisão no planejamento propriamente dito
(38,2%), seguindo-se das ações de monitoramento e avaliação (32,9%) e, por
último, as ações de sensibilização, circulação de informações e de diagnóstico
(28,9%).
Neste artigo trouxemos somente os dados quantitativos para demonstrar a
existência de ações de planejamento sobre as políticas públicas. A análise
qualitativa mais apurada poderá ser buscada pelo leitor na dissertação de Stein
(2007), na qual serão encontrados ainda o levantamento e a análise de outras
agendas debatidas pelo conselho, afora as políticas públicas.

3 III ANÁLISE DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES: A DEMOCRATIZAÇÃO DA
GESTÃO SOCIOESTATAL NO TERRITÓRIO MUNICIPAL

O surgimento, o estabelecimento e o desenvolvimento do Estado no Brasil
são considerados pela literatura sociológica como tendo um padrão patrimonialista
de gestão socioestatal, caracterizado pela predominância do sistema de dominação
tradicional-patrimonialista

na

sociedade. Essa

análise

parte

dos conceitos

weberianos dos tipos e sistemas de dominação e legitimação do poder no seio da
sociedade, que podem ser de cunho carismático, tradicional ou racional-legal, dos
quais derivam as formas de poder político.
No sistema tradicional, as fronteiras entre o público e o privado são obscuras,
os atos dos gestores são arbitrários e se baseiam em julgamentos subjetivos. As
normas são aplicadas tendenciosamente, favorecendo alguns cidadãos. Aos
indivíduos não são concedidas muitas oportunidades para questionar a qualidade
dos serviços que lhe são prestados (WEBER, 1986).
Já na forma ou no sistema racional-legal, a ideia básica é de que qualquer
direito pode ser criado e modificado. As relações regem-se por normas externas
(estatutos, leis, normas técnicas, regimentos e contratos) e não por valores
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(WEBER, 1986). Os territórios públicos e privados são separados, os atos dos
gestores são previsíveis, baseiam-se em métodos objetivos e obedecem a
procedimentos uniformes. As normas são aplicadas com imparcialidade e todos os
cidadãos são tratados igualmente. Os cidadãos dispõem de canais apropriados para
reivindicar os seus direitos (SACRAMENTO, 2004).
No Quadro 2, a seguir, estão relacionadas as principais características de
sistemas racionais - legais de gestão socioestatal e os indicadores propostos para
realizar a análise da pesquisa realizada no município de Putinga, os quais são
considerados apropriados ao objeto do estudo e que apontam para as
características opostas às dos sistemas tradicionais de gestão.
Quadro 2 - Indicadores analisados x características do sistema de gestão racional-legal.
Características do sistema
de gestão racional-legal

Indicadores analisados


Inclusão de atores sociais



Ampliação dos espaços de decisão



Valorização de recursos dos agricultores



Atendimento de demandas e interesses dos
agricultores



Alteração nas relações de dependência entre os
atores sociais



Utilização de normas e critérios na definição de
políticas públicas



Promoção do acesso universal às Decisões



Realização de mediações institucionais/controle
e partilha do poder



Transparência na gestão de processos e
separação do público/privado



Avaliação e prestação de contas nas políticas
públicas e nos processos de planejamento



Institucionalização de dinâmicas de planejamento
participativo



Coerência entre os níveis institucional - legal e
social



Inclusão da realidade diagnosticada/planejada nas
políticas públicas de desenvolvimento rural



Equivalência entre as decisões públicas e a
realidade social

Fonte: STEIN, 2007, com base em FEDOZZI, 1996.

Tomou-se como pressuposto que a efetividade desses indicadores nos
processos estudados opõe-se e tem o potencial de inibir a ocorrência de práticas e
comportamentos políticos de cunho patrimonialista, indicando, na medida em que os
mesmos são efetivos, uma transposição para um sistema de gestão com
características racionais-legais, apropriadas para a democratização da gestão
territorial.
Os resultados da análise dos indicadores apontam que o processo de
planejamento participativo desenvolvido no município de Putinga possibilitou uma
maior

inserção dos

agricultores no ciclo
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desenvolvimento rural, proporcionando a ampliação dos espaços de formulação,
implementação, avaliação e controle para a maior parte das políticas.
As políticas públicas submetidas antes, tradicionalmente, a uma elaboração
restrita a poucos espaços de participação e poucos atores sociais, agora chegaram
à instância de participação do conselho, bem como receberam a influência direta dos
agricultores no espaço das comunidades, incluindo um maior número de agricultores
nas suas definições.
Porém, nem todas as políticas públicas passaram pelo Comder, ou então
passaram parcialmente, apenas em algumas fases do ciclo das políticas. Essa
situação de não inserção ou de inserção parcial do conselho em algumas políticas
revelou também um padrão de operacionalização de políticas e de resolução de
conflitos ao nível municipal que indica a persistência de um padrão de gestão
socioestatal de cunho patrimonialista.
Esse padrão é associado a comportamentos e sistemas tradicionais de
gestão dos recursos públicos nos quais alguns atores, em especial aqueles
detentores das melhores posições políticas, administrativas e econômicas no meio
local, determinam a gestão dos mesmos, apresentando características contrárias a
um padrão racional-legal de gestão pública.
Quando analisado o indicador da inclusão dos agricultores para promover o
acesso às decisões públicas, verificou-se uma participação quantitativa expressiva.
Cerca de 70% número total de agricultores do município participaram durante a
realização dos DRP nas comunidades, com boa participação das mulheres nesse
momento. Da mesma forma, constatou-se uma boa representatividade das
comunidades no Comder, na medida em que todas as 29 comunidades mantêm
representação no Conselho, sendo majoritária a participação dos agricultores nessa
instância pública.
De outro modo, a representação no Conselho apresentou deficiência em
relação à participação das mulheres, sendo essas representadas por apenas uma
pessoa. Também a representatividade dos conselheiros pode ser questionada
quanto à forma de renovação dos mesmos nas comunidades, na medida em que
não se desenvolveram processos de escolha que questionassem a atuação dos
conselheiros, dificultando a sua renovação.
Através da maioria dos depoimentos obtidos nas entrevistas constatamos que
o processo de decisão interno ao conselho sofreu uma maior influência de
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representantes das instituições, porém, isso não impediu que os agricultores
expressassem as suas opiniões e participassem ativamente das decisões tomadas.
Nas comunidades rurais, as decisões incluíram os agricultores e foram
qualificadas pela utilização de técnicas de promoção da participação baseadas em
metodologias participativas. A ampliação dos espaços de decisão ocorreu ao
realizar-se a definição de problemas e alternativas participativamente, com a
presença de agricultores, técnicos e outros gestores públicos através dos DRP, no
momento da realização do diagnóstico e da elaboração da matriz de planejamento,
revelando um conjunto de demandas para responder as suas necessidades,
potencialidades, desejos, vontades e sonhos.
Constatamos que o processo de planejamento participativo em Putinga
promoveu uma maior equivalência entre as decisões públicas e a realidade
social, pois possibilitou o surgimento de novas agendas de debates no conselho e
orientou a utilização das políticas públicas de desenvolvimento rural e as diversas
ações dos atores sociais e das instituições. Como indicadores desse fato,
relacionamos a continuidade dos planejamentos dos DRP que foi significativa, de
85%, bem como o grau médio de execução das demandas, de 55,41%.
Isso pode ser creditado, em parte, à ação de planejamento do conselho sobre
as políticas de desenvolvimento rural. Outros fatores que influíram no grau de
execução foram a existência dessas políticas em bom número e ainda o fato de
haver, para ações em saúde e outras demandas, uma adequada estrutura
institucional no município, assim como a existência de programas de suporte nessas
áreas.
Em relação aos indicadores de transparência na gestão socioestatal,
constatou-se a ocorrência da inclusão de um número relevante de critérios
locais durante a realização do planejamento das políticas públicas no conselho,
contribuiu para que a tomada de decisões fosse racionalizada através da
participação coletiva, minimizando a influência pessoal de determinados atores e
determinando a inclusão, como beneficiários das políticas, de setores antes
excluídos das mesmas. Foi formulado um total de 39 diferentes critérios, em 11
programas, conforme pode ser observado na Tabela 2.
Também a ação do Comder contribuiu para a ocorrência de uma melhor
distribuição das políticas no território municipal ao utilizar o critério de maior
necessidade e direcionar os projetos de caráter comunitário do Programa RS-Rural
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para as comunidades consideradas mais carentes e ainda direcionar outros
programas para os mais necessitados. Nas comunidades rurais o principal critério
determinador das tomadas das decisões foi o interesse dos participantes. A adoção
de critérios universais, ou mesmo seletivos, adotados ou formulados coletivamente,
indica ter havido uma racionalização do processo decisório e de gestão dos recursos
públicos.
Da mesma forma, contribuiu para a ampliação da transparência na gestão dos
processos, a realização de ações de monitoramento e avaliação das políticas
públicas, indicando haver um maior controle social sobre o sistema de gestão.
Ocorreram ações de monitoramento e avaliação pelo Comder, em 67 momentos, em
13 políticas, conforme pode ser observado na Tabela 2. Somente três políticas não
sofreram essa ação no interior do Conselho. Analisando-se esse indicador em
relação aos processos de planejamento, constatou-se que foi deficiente a ação do
conselho no monitoramento e na avaliação dos PMDR e DRP, refletindo-se esse
fato, negativamente, na execução posterior dos mesmos.
O processo de planejamento participativo desenvolvido no município de
Putinga caracterizou-se por realizar mediações institucionais entre os
agricultores e os demais atores sociais e instituições do contexto local, na
medida em que contribuiu para trazer para a agenda pública e contemplar nas
políticas, os interesses, os valores e as experiências dos agricultores, tendo sido
importante para isso a utilização de metodologias participativas como instrumentos
de aprendizagem e ação.
A realização dessas mediações institucionais contribuiu para modificar as
relações de dependência entre os agricultores e os técnicos, antes condicionadas à
visão técnico-científica e burocrática, agora mais consolidadas na interação e na
troca de saberes, obtida através dos DRP e na prática cotidiana no conselho. Da
mesma forma, o planejamento contribuiu para incentivar e obter uma maior
responsabilização dos agricultores em relação à execução das demandas e à
fiscalização das políticas.
Pode-se concluir que a realização dos DRP nas comunidades rurais, a
elaboração dos PMDR e o planejamento das políticas públicas no Comder de
Putinga promoveram uma alteração no padrão tradicional de gestão territorial ao
proporcionar maior acesso da população às decisões e ampliar a transparência na
operacionalização das políticas públicas e na gestão do planejamento.
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Também possibilitaram a alteração nas relações tradicionais de dependência
e poder entre os atores sociais ao promover a realização de mediações institucionais
que possibilitaram uma maior aproximação e coerência entre a realidade social e as
decisões públicas. Constatamos a importância da realização desses processos
como instrumentos orientadores das ações dos diversos atores sociais para o
desenvolvimento comunitário e para o planejamento das políticas públicas.
Porém, constatamos não haver ampliação da autonomia em relação à
organização de novos processos de planejamento. Os indicativos de autonomia
obtidos com a realização dos processos de planejamentos não se refletem na ação
dos agricultores

para

replicar autonomamente os mesmos processos de

planejamento, ocasionando um refluxo na sua realização, na medida em que as
instituições e os demais atores sociais não continuaram a sua atenção a eles.
Enfim, a análise dos indicadores para a experiência de planejamento
participativo desenvolvida em Putinga indica que a mesma contribuiu para a
democratização da gestão no território municipal na medida em que ocorreram
modificações no sistema tradicional de gestão socioestatal em direção a um
sistema de gestão com características racionais e legais. Há de se ressaltar que
a realização desses processos submeteu-se aos diferentes contextos políticoinstitucionais locais e aos diferentes atores sociais que interagiram com os mesmos
ao longo do período pesquisado, não impedindo a existência e a manifestação de
comportamentos políticos de caráter tradicional-patrimonialista associadas à gestão
socioestatal.
De forma complementar, com caráter operacional e normativo, afirmamos a
importância das ações de formação de conselheiros e de agricultores como
estimuladoras e orientadoras para a realização dos processos de planejamento. É
fundamental também que os atores sociais sejam capacitados na utilização de
metodologias que promovam a Aprendizagem e a Ação Participativas (AAP).
Também é importante que as diversas e numerosas políticas sejam
articuladas, agrupadas e orientadas por uma visão conjunta dos atores sociais sobre
o desenvolvimento, consolidadas na elaboração do PMDR, elaborado de forma
participativa com as comunidades rurais e com o conselho gestor do município.
Para tanto, é importante que ocorra, por parte dos governos nos seus
diversos níveis, a continuidade dos estímulos para a formulação desses planos,
retomando

a

realização

desses

trabalhos
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complementação e qualificação à política de desenvolvimento territorial realizada
atualmente no nosso país, que prioriza como espaço territorial a base geográfica
regional.
Manifestamos a nossa pretensão de que este artigo, elaborado a partir de um
trabalho de pesquisa realizado em diversas instâncias e níveis de planejamento e da
sua articulação com o conjunto das políticas, operacionalizadas em um pequeno
município rural, possa ter contribuído para a análise e avaliação do planejamento e
das políticas públicas de desenvolvimento rural, visando à democratização da gestão
territorial.
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Redes de Cooperação Versus Custos de Transação: um estudo de
caso da Agel na Mesorregião Noroeste do Rio Grande do Sul32

PERONI, Neimar Damian

33

RESUMO
O escopo do trabalho é contribuir para o gerenciamento de uma rede de cooperação
de pequenos produtores de leite, pela definição de uma estrutura de governança
mitigadora dos custos de transação, para atuação no mercado de produtos lácteos
no Noroeste do Rio Grande do Sul. Do ponto de vista teórico, a pesquisa utilizou a
Economia dos Custos de Transação e a Nova Economia Institucional. A rede foi
formada há menos de um ano por dezesseis cooperativas e uma associação de
produtores, e pretende realizar investimentos em um ambiente envolvido em
substanciais custos de transação. A metodologia utilizada foi o estudo de caso com
uma única unidade de análise. A principal sugestão do estudo foi que a rede fizesse
uso de estruturas de governança diferentes para cada etapa almejada no seu
planejamento, iniciando pela forma de mercado, passando a forma híbrida, até
atingir a forma de hierarquia ou integração, à medida que forem efetuados
investimentos em ativos específicos para o processamento do leite in natura.
Complementarmente à indicação das estruturas de governança foram apresentados
outros aportes para operacionalização da rede, com aplicação de conceitos de
Gestão da Cadeia de Suprimentos (GCS) para escolha de parceiros comerciais e da
Moderna Organização Industrial para definição de uma imagem diferenciada, na
busca por estratégias competitivas, para os produtos da Associação Gaúcha de
Empreendimentos Lácteos (Agel).
Palavras-chave: Nova Economia Institucional. Custo de Transação. Estrutura de
Governança. Rede de Cooperação. Leite.

1 INTRODUÇÃO

É consenso entre diversos autores que a globalização acarretou uma
reestruturação produtiva no setor alimentar, com profundas mudanças tecnológicas,
organizacionais e comerciais. Com a adoção, pelas empresas, de estratégias de
crescimento, aumentou o grau de concentração econômica, o alcance da
internacionalização e a competição nesse segmento.
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Capítulo baseado na Dissertação submetida ao Programa de Pós-graduação em Extensão Rural da UFSM,
2009. Acesse aqui a dissertação na íntegra.
Engenheiro agrônomo, Mestre em Extensão Rural, Extensionista Rural da Emater/RS-Ascar, coordenador do
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Houve o surgimento de novos parâmetros no mercado. As empresas
procuraram valorizar estratégias, como deliberações quanto ao vetor de atividades e
decisões relativas aos ativos e aos meios de produção.
Paralelamente a isso, no interior do Estado do Rio Grande do Sul, na bacia
leiteira de maior produção do país, pequenos produtores de leite estão envolvidos
em uma experiência associativa, denominada “rede de cooperação”. Estão imbuídos
em melhorar a participação no mercado, buscando formas de negociação,
principalmente a venda coletiva de leite in natura das unidades de produção, para
aumentar o poder de troca com as firmas da indústria de laticínios.
A rede, composta por 16 cooperativas e uma associação, ainda não realiza
transações em conjunto. Os esforços até o momento foram concentrados na
legalização da organização, na elaboração de estatutos e regimento interno.
Também foi efetuado, junto com consultores, um planejamento estratégico visando à
consolidação dos produtores e das organizações na atividade, de modo a interferir
na coleta de matéria-prima e, se possível, atender diretamente os consumidores
finais, conquistando posições na cadeia produtiva.
O presente artigo pretende contribuir para a diminuição de riscos para
efetivação do plano elaborado, propondo alguns caminhos e formas através de
abordagens empregadas mais habitualmente na esfera administrativa de uma
grande empresa para orientar na sua atuação no mercado e no aumento de
competitividade. Para tal intento, o trabalho reúne alguns conhecimentos da
denominada “Nova Economia Institucional” e das principais vertentes, como Cadeia
de Produção, Gestão de Cadeias de Suprimentos, Moderna Organização Industrial,
Economia dos Custos de Transação, associando-os as experiências do trabalho da
extensão rural do escritório regional de Ijuí da Emater/RS-Ascar, com grupos de
produtores de leite.
Como objetivo geral, busca-se responder a seguinte questão: “Qual a
estrutura de governança mais adequada para a Associação Gaúcha de
Empreendimentos Lácteos (Agel), visando à redução dos custos de transação tanto
para os agricultores quanto para a indústria?”
Admite-se que uma estrutura de governança adequada seja capaz de
minimizar os custos de transação e, por conseguinte, garantir uma forma mais
eficiente de participação no mercado. Os fundamentos de cadeia de produção,
cadeia de suprimentos (CS) e da organização industrial são usados como
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ferramentas para sistematização do estudo e para formular recomendações
complementares para a matriz institucional ideal de regulação das transações.

2 CONTEXTO DO ESTUDO

2.1 JUSTIFICATIVA

O presente estudo é sustentado na relevância que a atividade leiteira tem na
ordem econômica e social brasileira. Segundo a Confederação Nacional da
Agricultura (CNA, 2009), o Valor Bruto da Produção Agropecuária, estimado para
2008, é de 296,83 bilhões de Reais, sendo o leite um dos principais produtos, com o
valor de 22,30 bilhões de Reais, ou 7,51% do valor.
A atividade leiteira é praticada em todo o território nacional. Existem formas
ou sistemas de produção de leite com diferentes graus de especialização, desde
propriedades de subsistência até produtores comparáveis aos mais competitivos do
mundo. Segundo a divisão do IBGE (2009), o Brasil possui 137 mesorregiões. No
ano de 1996, cerca de 33% da produção de leite no país era representada por
apenas 8 mesorregiões que, em 2007, elevaram a sua participação para cerca de
37%. Nos dois períodos avaliados, a mesorregião do Noroeste rio-grandense é a
unidade de maior produção nacional: em 1996 era de 1,01 bilhões de litros,
crescendo para 1,85 bilhões de litros em 2007, apresentando uma evolução de
80,28% no volume produzido. Esse crescimento tem atraído investimentos de
grandes empresas, que instalam ou ampliam plantas industriais na região,
demandando matéria-prima e estabelecendo condições próprias de negociação com
cada categoria de produtor.
O preço do leite no Estado sofre influência, segundo a Assembleia Legislativa
do Rio Grande do Sul (2002), das estratégias comerciais das grandes empresas e
não somente em função da relação demanda e oferta. Há uma grande variabilidade
de preços pagos aos produtores entre regiões e até na mesma localidade. Isso
ocorre devido às estratégias de cada empresa (pagamento por volume) e à sua
presença em cada região, com mais ou menos concorrentes. Esse diferencial
também é potencializado pelo grau de organização dos agricultores e pela situação
de monopólio de coleta em algumas linhas. A variação entre o preço mínimo e
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máximo chega a 30%. Esse cenário justifica o presente trabalho de pesquisa, que
pretende aportar contribuições para pequenos produtores e para a experiência
coletiva, por hora conduzida através de uma rede de cooperação, na região
Noroeste do Rio Grande do Sul.

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 PRINCIPAIS ABORDAGENS UTILIZADAS

A acepção de agribusiness (agronegócio), concebida por Davis e Goldberg
(1957), foi o ponto de partida para a compreensão dos temas relacionados à
produção e ao abastecimento de produtos agropecuários. Embora erroneamente
utilizado por alguns setores, como antônimo de agricultura familiar, o conceito
permitiu identificar a interdependência existente entre os diversos estágios da
produção agropecuária, desde o fornecimento de insumos, o cultivo (na grande ou
pequena propriedade), a industrialização e a comercialização de produtos de origem
vegetal ou animal, especialmente alimentos.
Desse

marco,

diversas

outras

abordagens

sistêmicas

surgiram,

proporcionando aprofundar o conhecimento sobre produtos específicos como
commodity system approach (CSA), complexo agroindustrial (CAI), filiere e cadeias
produtivas.

Essas

abordagens,

embora

tenham

conceitos

distintos 34

e

particularidades, têm em comum o fato de serem cortes longitudinais no sistema
agroindustrial, que analisam a sequência de operações da produção, permitindo
entre outras coisas avaliar fragilidades e potencialidades de cada encadeamento,
bem como fazer uma análise técnica e econômica de cada etapa.
Esses níveis de análise tiveram utilidade no aprofundamento de políticas
públicas ou setoriais, mas, segundo Batalha (2007), a necessidade de dar respostas
mais rápidas às oportunidades de negócios às empresas pela coordenação de
atividades ao longo da cadeia de produção é que culminou no aporte teórico da
Supply Chain Management (SCM) ou Gestão da Cadeia de Suprimentos (GCS). A
GCS pressupõe a integração de todas as atividades da cadeia, pela melhoria nos

34

O trabalho de ARBAGE (2004) apresenta, entre as páginas 11 e 23, a descrição dos conceitos.
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relacionamentos entre seus diversos elos ou agentes, com o compartilhamento de
informações e planejamento conjunto, visando estabelecer vantagens competitivas
sustentáveis para todos35.
Houve uma evolução da importância da GCS. Segundo Arbage (2004), aquilo
que no princípio era uma abordagem que privilegiava unicamente a sincronização
entre departamentos e determinadas áreas de uma organização passou, em um
determinado momento, a ser enfocado como uma espécie de logística aplicada aos
parceiros comerciais e culminou como uma abordagem utilizada no âmbito de redes
de empresas assim que elas passaram a trabalhar de forma mais integrada.
Ao mesmo tempo em que ocorriam mudanças na análise de negócios
agropecuários, diversos pesquisadores, inseridos na chamada Nova Economia
Institucional (NEI), desenvolveram conceitos e teses que finalizaram na construção
da Economia dos Custos de Transação (ECT). O conceito que veio revolucionar as
análises econômicas em períodos recentes demonstrou como a introdução de
custos

de

transação

tem

o

poder

de

determinar

formas

e

arranjos

interorganizacionais.
A ECT estuda como parceiros em uma transação protegem-se das incertezas
associadas às relações de troca. Uma transação frequentemente sujeita as partes
envolvidas ao risco de que os elementos acordados entre elas não se efetivem. Só
que as partes não observam passivamente: criam mecanismos e estruturas para
reduzir os riscos e incertezas.
A existência de custos de transação parte do pressuposto da racionalidade
limitada e do comportamento oportunista dos agentes econômicos. Significa que os
indivíduos ou não têm toda informação ou devido à incerteza das possibilidades de
ação torna complexa a elaboração de contratos que contemplem todas as
contingências futuras. De outro lado, assumindo-se o oportunismo, a inevitável
renegociação sujeita as partes envolvidas na transação ao comportamento aético
das demais.
As transações diferem umas das outras porque têm diferenças nos atributos,
que explicam diferentes estruturas de governança. Os atributos são: (1) frequência
de transações é a recorrência ou regularidade; (2) incerteza é a variância ou o
desconhecimento ou a assimetria no aspecto informacional, que gera diferentes

35

Fonte: adaptado de Batalha (2007).
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limites de racionalidade entre os agentes; (3) a especificidade dos ativos, ou seja,
aqueles que não são reempregáveis sem que haja perda de valor.
Desse modo, uma aquisição frequente, com incerteza no cumprimento no
firmado e de um ativo especifico, exige para segurança das partes uma outra forma
de governança além da de adquirir o objeto no mercado. A ECT apresenta um
modelo para escolha da forma organizacional, procurando comparar a eficiência
relativa das diferentes estruturas de governança para cada tipo de transação, tendo
como comparação o mercado, a hierarquia e outras formas híbridas36.
Também inserida na NEI, a Moderna Organização Industrial (MOI) brotou
inspirada nas questões de políticas públicas, podendo ser descrita como sendo a
análise da lógica de operação e comportamento das firmas nas indústrias e
mercados, realçando a busca de implicações sobre o bem-estar, formulação,
implementação e avaliação de políticas públicas.
Porter (1989) utiliza o conjunto estrutural de uma indústria para analisar os
impactos da evolução do ambiente institucional na indústria em geral e nas
estratégias das empresas nela inseridas. Para o autor, existem cinco forças
competitivas que afetam a estrutura de uma indústria: entrantes potenciais (barreiras
de entrada); rivalidade entre as empresas concorrentes; ameaça de substituição;
poder de negociação dos compradores; e poder de negociação dos fornecedores.
Essas cinco forças afetam a estrutura industrial e, por conseguinte, a concorrência
em uma indústria.
Assim, a produção de alimentos para subsistência, a comercialização de
excedentes e o abastecimento local ou regional passaram a ocupar lugar na agenda
de empresas e de governos, com coordenação de cadeias produtivas e uso de
estratégias distintas na tentativa de maximizar resultados. A agricultura familiar
mantém-se, em grande parte, alienada desses conceitos sem utilizar esses níveis de
análise para orientação produção ou mesmo para replicar os modelos propostos.

36

Adaptado de FARINA, M. M., AZEVEDO, P. F.; SAES, M. S. S.(1999).
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA

4.1 TIPOLOGIA

Existem diversas taxonomias que procuram explicar o processo de pesquisa
científica. No caso deste estudo, em particular, adotou-se aquela proposta por Gil
(1991), que classifica os tipos de pesquisa segundo a ótica dos fins a que se destina
e dos meios de investigação adotados.
Do ponto de vista da natureza, foi uma pesquisa aplicada com o objetivo de
suscitar conhecimentos para aproveitamento prático, dirigidos à solução de
problemas específicos de um grupo de produtores, envolvendo fatos e interesses
locais, avaliando uma organização das organizações de leite.
Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, foi uma pesquisa
qualitativa, ponderando que há um vínculo indissociável entre o mundo empírico e a
pessoalidade do sujeito. Buscou gerar esclarecimentos de uma situação, para uma
tomada de consciência, pelos próprios pesquisados, dos seus problemas e das
condições que os geram, a fim de elaborar os meios e as estratégias para resolvêlos. A atividade aprofundou o contato direto do pesquisador com a situação que
estava sendo investigada, através do trabalho de campo.
Os dados coletados tiveram apenas uma pequena análise numérica, que não
demandou o uso de métodos e técnicas estatísticas complexas. Foram
predominantemente descritivos, pois o material obtido nesse tipo de pesquisa é rico
em descrição de situações, acontecimentos, incluindo transcrições de entrevistas e
de depoimentos.
Em relação aos seus objetivos, foi uma pesquisa exploratória com vistas a
proporcionar maior intimidade com o problema para torná-lo explícito e construir
hipóteses.
Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, foi um estudo de caso, pois
abarcou um estudo profundo e exaustivo de poucos objetos de maneira que se
permitiu o seu extenso e detalhado conhecimento (GIL, 1991).
No presente trabalho, buscou-se desenvolver uma estrutura descritiva que
ajudasse a identificar a existência de padrões de relacionamento entre os dados
coletados e a teoria.
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As entrevistas abertas foram realizadas com consultores e atenderam a
finalidade exploratória para o detalhamento de questões e formulação mais precisa
das opiniões relacionadas.
As

entrevistas

semiestruturadas

combinaram

perguntas

abertas

e

fechadas. Os entrevistados tiveram a possibilidade de discorrer sobre o tema
proposto. Foi adotado um conjunto de questões previamente definidas, mas buscouse um contexto semelhante ao de uma conversa informal.

5 DESCRIÇÃO DO CASO

5.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO CASO ESTUDADO

O trabalho está centrado na organização de pequenos produtores de leite
Agel, que reúne 2.816 produtores da mesorregião Noroeste do Estado do Rio
Grande do Sul.
A Agel foi criada em 10 de setembro de 2008, através da assembleia geral de
constituição em Ijuí e registrada no cartório de registro de pessoas jurídicas de Santo
Ângelo. A associação possui a marca comercial “Rede Dalacto”, expressão que
habitualmente a designa. Neste trabalho, Agel e Rede Dalacto são usados como
sinônimos.
A Rede Dalacto foi, inicialmente, composta por 15 empreendimentos. Após
inclusões e abdicações, conta, atualmente, com 17 organizações, a seguir
cognominadas com os respectivos municípios de ação, conforme a Figura 3: Ijuí, a
Cooperlei; Santo Ângelo, a Coopasa; Panambi, a Copeq; Pejuçara, a Cooperlatte;
Vista Gaúcha, a Coopervista; Catuípe, a Coopertrês e a Aderca; Joia, a Coopermis;
São Martinho, a Comprol; Tenente Portela, a Cooperfamiliar e a Coopertenpo; São
Valério do Sul, a Coopervalério; Inhacorá, a Coopercorá; São Miguel das Missões, a
Coopaf; Derrubadas, a Coperyucumã; Barra do Guarita, a Coperguarita, e
Crissiumal, a Copercris.
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5.2 AS RECENTES MUDANÇAS NA ATIVIDADE LEITEIRA E A CRIAÇÃO DA
REDE DE COOPERAÇÃO

A partir do ano 2000, pela ação de políticas públicas regionais e, mais tarde,
fortalecidas pelas dificuldades financeiras apresentadas em 2003, pela Parmalat, e
em 2004, pela saída de cooperativas da CCGL do sistema Elegê, pequenos
produtores de leite dessa região do Estado passaram a se unir em organizações:
cooperativas ou associações, como estratégia de agregação de valor pela
comercialização conjunta e industrialização, na tentativa de manter a atividade e
conquistar a autonomia, dentro das possibilidades que o ambiente institucional
permitia.
De modo particular para a região Noroeste do Estado, os investimentos em
ampliação ou novas plantas industriais, como a expansão da Bom Gosto e da
Perdigão, os investimentos da Nestlé e da Embaré, a retomada da CCGL na
industrialização e o ingresso de outras firmas menores na indústria, tornaram a
bovinocultura leiteira um tema prioritário na pauta de discussões de agricultores,
suas organizações e setor público, principalmente em termos das funções a
desempenhar dos pequenos produtores no processo.
As tentativas de articulação dos pequenos produtores passaram por ação do
ambiente organizacional e pela concepção de arranjos, como o “Fórum do Leite”.
A organização na oferta da produção leiteira desses agricultores familiares já
havia proporcionado vantagens. Dados de 2006, do escritório regional de Ijuí da
Emater/RS-Ascar, indicaram que a estratégia de comercialização conjunta foi
responsável pelo acréscimo aproximado de 30% no preço recebido pelos pequenos
produtores organizados, em comparação com similares não organizados. Tal fato é
explicado pela política de compra da indústria: as firmas adotam um preço mínimo,
um médio e um máximo para o pagamento da matéria-prima. No levantamento da
Emater/RS-Ascar, constatou-se, em seis anos de acompanhamento, que as vendas
coletivas de pequenos produtores alcançavam o valor médio praticado pela
empresa, enquanto seus vizinhos, sem a oferta conjunta, recebiam o piso para
semelhante produção.
Após essa etapa inicial de composição, com o conhecimento do programa
“Redes de Cooperação” da Sedai e conduzido na região pela Unijuí, os
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empreendimentos foram convidados a formalizar a atuação. Atualmente, 16
cooperativas e uma associação formam a Agel, com a marca Rede Dalacto.
A rede comercializa por suas filiadas anualmente cerca de 42,2 milhões de
litros, correspondendo a um faturamento de 21,5 milhões de reais37.
A produção média projetada é pouco inferior a 15 mil litros por ano, ou cerca
de 40 litros por dia por propriedade associada. Com o valor líquido médio de R$
0,522 obtido pelo leite, no mês de março de 2009 foi gerada uma renda mensal de
R$ 637,00 por produtor. São, portanto, produtores de baixa escala produtiva que,
individualmente, segundo as entrevistas, estariam, em sua maioria, excluídos do
mercado.
As inquietações assumidas pelos participantes da rede dizem respeito ao
futuro e aos caminhos a serem seguidos pela organização dos produtores. Como
manter a posição conquistada? Como superar fragilidades e ameaças? Qual a forma
de atuação da rede no mercado? Mesmo com a organização e a comercialização
conjunta superior a três milhões de litros por mês, resistiriam nesse ambiente
concorrencial?
Visando contribuir com a resolução de algumas dessas ansiedades, indicouse a utilização de parte de níveis de análise e modelos, reunidos no estudo de
Cadeias Produtivas, na GCS, na MOI e na ECT, considerando-se a interconexão
entre o caso empírico e as abordagens teóricas.

6 CONCLUSÕES

Este trabalho propôs-se a responder qual a estrutura de governança mais
adequada para Agel, tendo sempre em vista a redução dos custos de transação,
tanto para os agricultores como para a indústria. Para tanto, ponderou sobre os reais
desejos das pessoas envolvidas no futuro da organização para, depois, estabelecer
a forma recomendada.
Através das entrevistas semiestruturadas, representantes das organizações
que fazem parte da rede deixaram claro que esperam: a) em curto prazo, o
fortalecimento

37

das

cooperativas;

a

conscientização

dos

Estimativa feita com base na produção de março de 2009, informada na pesquisa.
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associativismo; a busca por assistência na melhoria das condições de exploração
leiteira nos estabelecimentos; o aumento de volume e qualidade do leite; e a
manutenção da comercialização de matéria–prima em grupo, com diferentes
empresas da indústria de laticínios; b) a médio prazo, a estruturação do sistema de
coleta de leite; e a incorporação de, pelo menos, três entrepostos de resfriamento e
armazenamento de leite com SIF; e c) a longo prazo, o avanço no processamento de
matéria-prima, tendo como alternativas a forma individual, os grupos por entreposto
ou um único laticínio para toda rede.
Para cada uma dessas etapas almejadas, as recomendações da dissertação
apontam estruturas de governança diferentes, descritas as seguir:
a) curto prazo: a estrutura de governança na forma de mercado, podendo
cada membro estabelecer transações livremente com novos parceiros comerciais,
porém, formalizadas nos ditames de legislação específica, cabendo à rede
desenvolver

ações

para

minimizar

os

pressupostos

comportamentais

do

oportunismo e da racionalidade limitada dos agentes envolvidos, relatados durante a
realização da pesquisa, conforme mostra o quadro 1, a seguir:
Quadro 1 - Pressupostos comportamentais e possíveis ações de minimização, em rede de
cooperação
Situação encontrada

Pressuposto
comportamental

Ação da rede de cooperação









Falta de
informações aos
vendedores sobre o
preço do leite a ser
praticado pelos
compradores.

Freteiros com
comando lesivo
sobre linhas



Racionalidade
limitada

Oportunismo

Compradores que
não cumprem o
prometido



Oportunismo







Compartilhar estratégias
usadas na negociação com
as firmas.



Proposição do uso dos
valores de referência, como
os do Conseleite/RS como
valor mínimo recebido.



Difusão das melhores
experiências de coletas do
grupo.
Proposição de formas de
contratação e formalização
das relações de trabalho.



Troca de informações sobre
as firmas.
Proposição de formas de
contratação.







Troca mensal de informação
sobre os preços recebidos
pelas associadas.

Resultados esperados







Diminuição da assimetria de
informações.
Recebimento de valor justo
pela matéria-prima.
Programação econômica da
atividade leiteira.

Seleção das melhores
formas.
Eliminação de maus
prestadores de serviço.
Ausência de passivos
trabalhistas.
Exclusão de maus
compradores.

continua...
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... continuação do quadro acima

Pressupostos comportamentais e possíveis ações de minimização, em rede de cooperação
Situação encontrada

Pressuposto
comportamental

Ação da rede de cooperação



Faltam informações
sobre
comportamento
futuro de mercado



Racionalidade
limitada



Consultorias com
especialistas do próprio
ambiente organizacional e
atração de novos parceiros.



Aumento de subsídios para
decisões sobre investimentos.



Desconfiança nas
análises químicas
do leite realizadas



Oportunismo



Viabilização de sistema
paralelo de testagem ou de
auditoria.



Garantia dos resultados.



Uso de substâncias
proibidas no leite
(antibióticos e água)



Oportunismo



Troca de informação sobre
procedimentos de controle.
Padronização na exclusão de
sócios ardilosos.




Produto inócuo.
Redução de fraudes.



Dificuldade de
acesso às
informações
técnicas por
pequenos
produtores de leite



Racionalidade
limitada




Troca de experiências.
Viabilização conjunta de
assistência, através de
negociações com ambiente
organizacional.



Otimização da produção de
acordo com cada
característica.



Diferenciação de
preços de insumos
conforme tamanho
do produtor.



Oportunismo



Negociação para aquisição
conjunta.
Troca de informações sobre
fornecedores confiáveis.



Melhores resultados
econômicos e sociais.





Resultados esperados

Fonte: Elaboração própria a partir dos relatos dos dirigentes e consultores

b) médio prazo: a estrutura de governança na forma híbrida, sendo adotada
no momento em que serão utilizados os entrepostos de resfriamento. Sugere-se,
nessa matriz, a adoção da GCS para unir eficientemente todos os participantes, de
forma que haja comprometimentos em se produzir as quantidades necessárias, com
a qualidade exigida, no tempo e no local estabelecidos, visando minimizar os custos
do sistema.
A CS vem da observação de que cadeias totalmente integradas verticalmente
são raras e que, em geral, várias empresas independentes operam na cadeia,
desde a produção de insumos, da matéria-prima, da conversão em produtos
intermediários ou acabados e na distribuição para os consumidores.
A GSC é um conjunto de abordagens usadas para integrar eficientemente
todos os participantes, de forma que haja comprometimentos na produção em
quantidades, qualidades, tempos e locais, para obter os produtos e serviços
desejados, visando minimizar os custos do sistema. A busca dessa sintonia é
favorável a todos, desde produtores até consumidores, pois prevê a circulação de
informações nas duas direções e a divisão de resultados entre todos os agentes.
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A implantação da gestão de uma cadeia de suprimentos é sugerida pelo
seguinte protocolo:
Figura 1 - Passos para o sucesso de implementação da GCS

1.Criar um plano
de Educação para
GCS



Detalhamento dos
resultados da GCS.
Seleção de pessoal a
ser treinado.

2. Definir a visão
da Cadeia de
Suprimento



4. Desenvolver
Estratégia de Valor
Adicionado



Definir claramente a
direção estratégica.
Definir medidas de
performance.

Construir organização
entre fábricas e
interempresariais.




Escolher as parcerias.
Necessária definição de
sinergias no canal de
suprimento.





Definir uma rede de
informações e
comunicações.

Esboçar medições de
performance entre os
canais.

Fonte: Ross (1997 apud BATALHA; SCRAMIM, 1999, p. 38).
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Avaliar forças e fraquezas
dos concorrentes.
Avaliar forças e metas
Internas.

6. Compromisso de
Gerenciamento
Seguro


8. Criar uma Rede
de Informações

10. Desenvolver p/
GCS Medições de
performance GCS




5. Definir a visão
de ótima Cadeia de
Suprimento

7. Desenvolver p/
GCS a Estrutura
Organizacional


Explorar as possibilidades
competitivas.
Mudanças radicais de
pensamento e estilo.

3. Avaliar
Estratégias
Competitivas

Definir as funções de
liderança e gestão.

9. Implementar a
Estratégia de GCS



Desenvolver o plano de
projeto e implantação.
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Pode-se identificar no fluxograma (Figura 1) para implantação de uma GCS
proposto por Ross (1997 apud BATALHA; SCRAMIM, 1999) o estágio de evolução
da discussão entre as organizações: estão na avaliação de ameaças e
potencialidades e na definição de estratégias para a articulação (passo 3). Para a
implementação da GCS não devem ser queimadas etapas, ou seja, devem ser
cumpridos alguns passos anteriores, como sugeridos no protocolo apresentado.
Após esse acúmulo, a rede, então, buscaria entre as firmas da indústria o
parceiro ideal, a jusante, para reciprocidade de ações.
c) longo prazo: a estrutura de governança na forma de hierarquia, tendo
como condicionante a industrialização em maior escala. A rede se comportaria como
uma firma, com uma estrutura hierárquica, com poder para tomar decisões
rapidamente garantindo a execução dos objetivos propostos e a proteção do seu
sistema de produção. Nessa etapa, propôs-se a aplicação dos conceitos da MOI, na
busca de estratégias competitivas, a fim de diferenciar o produto, fortalecer a marca
e construir uma identidade para a Rede Dalacto.
Sugere-se que seja feita pelas organizações participantes a escolha do perfil
desejado para ser associado à Rede Dalacto, podendo ser realizada por um
processo de escolha entre as alternativas viáveis, disponíveis, ou já implementadas
por parte dos agricultores, como exemplificado no roteiro da Figura 2.
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Figura 2 - Roteiro sugestão para adoção de um sistema produtivo, que auxilie na definição da
identidade da Agel e dos seus produtos lácteos
Produtos lácteos

Produção à base de pasto

Produção exclusiva familiar

Produção em estábulo

Produção em qualquer exploração
Aumento
do grau

Produto não rastreado

Produto rastreado

de
dificuldade

Com licenciamento ambiental

Sem licenciamento ambiental

Base convencional

de adoção

Base agroecológica

Produtos com identidade “DALACTO”
Fonte: Elaboração do autor, 2009.

As escolhas devem ser concretizadas na ordem de facilidade de adesão pelos
partícipes. As mais simples podem ser imediatas, as de maior complexidade, com
uma data posterior. Em cada linha de escolha pode haver duas ou mais alternativas
e após a escolha de uma delas é que se passa à linha seguinte. Posteriormente,
caberia o controle da adoção por mecanismos específicos, dentro da governança
hierárquica.
Dessa forma, por exemplo, se associaria à imagem da Rede Dalacto o
produto lácteo de qualidade, rastreado38, com segurança sanitária, ambientalmente
correto, socialmente justo, com base nos princípios da Agroecologia 39. Com essa
conduta se antecipariam exigências futuras de legislação e acompanhariam
tendências de consumo mundial, consolidando-se no mercado por apresentar um

38

Rastreabilidade bovina é a identificação de um produto desde o campo até chegar ao consumidor. A
Emater/RS-Ascar é certificadora cadastrada no Serviço de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de Bovinos e
Bubalinos (Sisbov), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).
39
Agroecologia, definida de uma forma mais ampla, representa uma abordagem agrícola que incorpora cuidados
especiais relativos ao meio ambiente, assim como problemas sociais, enfocando não somente a produção,
mas também a sustentabilidade ecológica do sistema de produção (ALTIERI, 2002).
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produto com vantagem competitiva, conforme a MOI. Também se inclui a
possibilidade de reduzir o custo de transação, conforme apregoa a ECT pela
diminuição do custo de coleta de informações dos consumidores e a diminuição da
seleção adversa nos derivados lácteos advindos da rede.
Para a Rede Dalacto, a possibilidade de diferenciação e a construção de uma
identidade é algo muito importante, pois além da busca de uma vantagem
competitiva, é importante definir o perfil das organizações com possibilidade de
ingressar na Agel, pois se trata de uma rede que, em sua filosofia, deve se expandir
para além das 17 organizações associadas do momento.
Enfim, há razões para exaltar a experiência das cooperativas e a associação
que compõem a Agel, seja pela constatação de que a articulação de produtores
garantiu uma renda extra, em comparação com seus pares não articulados, seja
pela possibilidade de discussão setorial aberta pela reunião da base social da cadeia
produtiva. No futuro, a associação de organizações singulares em rede poderá
oferecer condições para a superação das fragilidades dos envolvidos e transformarse em uma alternativa para minimizar os custos de transação na indústria do leite.
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Expressões de Conhecimento de Grupos Sociais Locais para a
Gestão de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio
Mampituba40

41

BOHN, Luis
42
POMPÊO, César Augusto

RESUMO
Esta pesquisa parte da necessidade de aprofundamento dos conhecimentos nas
áreas do controle da poluição e da degradação ambiental, tomando em
consideração a grande discussão mundial sobre os limites sentidos na abordagem
da dimensão ambiental na construção participativa da realidade ambiental. O
objetivo é o de reconhecer as expressões de conhecimento que influenciam a
qualificação e a legitimidade das tomadas de decisão no campo da gestão de
recursos hídricos, no âmbito dos grupos sociais da bacia hidrográfica do Rio
Mampituba. Por intermédio de metodologia de pesquisa qualitativa são obtidos
dados a respeito dos significados e das tomadas de postura dos grupos
pesquisados. A análise é realizada por categorização estruturada a partir da
inferência de atributos que qualificam os grupos sociais na gestão de recursos
naturais. Os resultados apontam que a contradição está presente nos grupos sociais
pesquisados em seus argumentos e ações contemporâneas. Na análise dos
discursos e das práticas, condicionadas pela cultura e pela organização social,
percebem-se três fortes expressões: 1) de alienação dos ecossistemas dada pelo
fenômeno da modernização da agricultura, 2) da presença de um forte estigma de
desconfiança quanto à relação estatal na dimensão ambiental que pode impedir
implementações nas conexões transescalares, e 3) de características posturais
individualistas e embativas em situações de conflitos e desafios. Entretanto, outras
três expressões identificam antigos e novos elementos que convertem a um
“movimento de procura” pela sustentabilidade ampla, pois apontam a 1) um
processo de ressignificação dos ecossistemas e de formação de consciência
transdisciplinar, 2) na ideia de busca de consenso e solidariedade, e ainda de 3)
busca de conexões, ligações e interações com diferentes instituições que atuam
sobre a dimensão ambiental na gestão dos recursos hídricos. Conclui-se que há
potencial para um comportamento qualificado e legítimo da sociedade local e, assim,
o Comitê de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas representa uma possibilidade
de catalisar esse movimento que está em andamento.
Palavras-chave: Gestão de Bacia Hidrográfica. Empoderamento. Grupo Social
Local.
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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

O desenvolvimento da humanidade, desde a Segunda Guerra Mundial, tem
reforçado a visão economicista. A noção de progresso passou a ter a economia
como seu pressuposto básico, surgindo assim a ideia de progresso econômico como
desejável mesmo quando não signifique progresso social, ou seja, harmonia,
equilíbrio, equidade e justiça social para o conjunto da sociedade (MARTINS, 2004).
Nesse pensar a natureza era considerada infinita, e lhe foi determinado preço zero,
inspirando o consumo e uso de forma intensa.
Nos anos 1960, iniciaram as manifestações científicas e da sociedade sobre
os limites do crescimento material, estimando o crescimento dos impactos destrutivo.
A questão ambiental é o tema vigente nas discussões mundiais. A ideia da
possibilidade de um colapso dos recursos naturais e a consequente extinção da
espécie humana dá à gestão dos recursos naturais um status de prioridade. A
reflexão sobre a gestão dos recursos naturais é fundamental para as estratégias
humanas de desenvolvimento.
Não se pode reverter um paradigma a outro instantaneamente, sem
amadurecimento e discussão (VIEIRA; BERKES; SEIXAS, 2005). A pesquisa
acadêmica mergulha em um processo de estudos para responder aos desafios
dados pela questão. Uma das questões é a nova visão para o desenvolvimento a ser
estabelecido, que aponta para um novo paradigma: o desenvolvimento sustentável.
Não há um consenso para o entendimento do conceito, mas oficialmente tem sido
conceituado da seguinte forma: “desenvolvimento sustentável é aquele que atende
as necessidades das presentes gerações sem comprometer as necessidades das
gerações futuras" (ONU).
Entretanto, alguns autores aprofundam a questão e consideram a ideia de
que a harmonização das relações que os seres humanos mantêm com a natureza e
as lutas obstinadas pela pacificação das relações entre os seres humanos
constituem as duas faces de uma mesma moeda (VIEIRA, 2005). Nessa corrente de
pensamento, o desenvolvimento se fundamentaria em uma modalidade de política
ambiental simultaneamente preventiva e proativa, que encoraja a construção
participativa de novas estratégias de desenvolvimento - integradas, endógenas,
participativas e sensíveis à ética da reverência pela vida. Desta forma, o
desenvolvimento sustentável absorve uma série de novas tecnologias sociais, tais
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como organização institucional, planejamento integrado e descentralizado e ecopedagogia (VIEIRA; BERKES; SEIXAS, 2005).
A Lei das Águas (nº 9.433/1997) é uma das primeiras leis brasileiras que
admitem essa base conceitual de desenvolvimento sustentável, incorporando os
princípios do bem público e do empoderamento pela cidadania da gestão. Para
tanto, institui a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e cria o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). A água passa a ser
tratada como um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; seu uso deve
ser múltiplo, mas priorizando o consumo humano e a dessedentação de animais.
Sendo que para tanto a gestão de seus recursos deve ser descentralizada e contar
com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Para tanto,
toda implementação da política e do sistema de gerenciamento de recursos hídricos
brasileiros dar-se-á dentro da bacia hidrográfica (BRASIL, 1997).
O SINGREH institui os comitês de bacias hidrográficas como órgãos gestores
locais, que têm como objetivos a negociação de conflitos e a promoção dos usos
múltiplos da água por meio da implementação dos instrumentos técnicos de gestão.
Os comitês devem respeitar a dominialidade das águas, integrar as ações de todos
os Governos, seja no âmbito dos municípios, dos Estados ou da União, propiciando
o respeito aos diversos ecossistemas naturais, promovendo a conservação e a
recuperação dos corpos d'água e garantindo a utilização racional e sustentável dos
recursos hídricos (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2006).
Um comitê, por conceito, é uma proposta de arranjo institucional de cogestão
em cada unidade (bacia hidrográfica) de gestão. Arranjos institucionais são as
formas de interligação entre as organizações comunitárias e outras entidades, de
modo a estruturarem-se regras para estabilizar condições para derivar as intenções
coletivas.
Co-gestão é o termo dado para o sistema de governança que combina o
compartilhamento da força e responsabilidade entre o governo e usuários
locais, está no sentido da descentralização e, o qual idealiza, a combinação
de resistência e abrandamento das debilidades de cada (BERKES, 1991
apud CARLSSON; BERKES, 2005, ou por SINGLETON, 1998 apud
CARLSSON; BERKES, 2005).

A base conceitual desse comitê dirige-se a incrementar o poder das
comunidades - a posse e o controle dos seus próprios esforços e destinos. A ideia
sugere que uma comunidade que trabalha para atingir objetivos comuns adquire
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força, poder e consciência de sua capacidade para enfrentar e resolver problemas
que atingem a todos. Os recursos humanos e materiais internos fazem o
desenvolvimento das comunidades e, desse modo, intensificam a autoajuda e o
apoio social, além de permitir a construção de sistemas flexíveis de reforço da
participação popular.
Queremos nos ater ao aspecto da governança de caráter participativo e
descentralizado, o que nos remete ao empoderamento. Esse termo (em inglês,
empowerment) é utilizado para designar um processo contínuo que fortalece a
autoconfiança dos grupos populacionais desfavorecidos. Capacita-os para a
articulação de seus interesses e para a participação na comunidade, o que lhes
facilita o acesso aos recursos disponíveis e o controle sobre eles a fim de que
possam levar uma vida autodeterminada e autorresponsável e participar no processo
político. Trata-se da “capacidade das pessoas de controlar as decisões que afetam
suas vidas [...]” (BERKES, 2005, p. 66).
Passados mais de dez anos da instituição da Lei nº 9.433/1997, ainda nos
encontramos em fase de implantação do SINGREH. Não há como negar que
valorosos passos já foram dados. Porém, estamos experimentando os primeiros
sinais de possibilidades e dificuldades dos fundamentos do empoderamento adotado
pelo Sistema.
No contexto de dificuldades para a consolidação da PNRH, esta pesquisa
destaca a incerteza quanto à consolidação de um processo

de gestão

verdadeiramente empoderado, de modo a subsidiar as tomadas de decisão que
tenham por horizonte a sustentabilidade ambiental e social. Nesse ponto,
consideramos que há uma construção crítica em andamento. E, a partir dessa
reflexão crítica, identificamos dois desafios: o primeiro diz respeito à
legitimidade de suas decisões; e o segundo remete à capacidade decisória de
forma qualificada.
A legitimidade “diz respeito aos processos pelos quais os sujeitos sociais
elaboram ou reconhecem os princípios de escopo geral suscetíveis de constituírem
uma matriz, [...] para a arbitragem de conflitos ou para constituição de acordos sobre
decisões relacionadas ao bem comum” (GODARD, 2000, p. 242). Assumimos o
termo “legítimo” no sentido de verdadeiro e genuíno aos interesses dos envolvidos
com as questões que são discutidas na gestão. A meta da legitimidade que se quer
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é o consentimento moral (enforcement) das sanções por todos os usuários dos
recursos naturais.
O segundo desafio para a consolidação da PNRH - da qualidade para a
sustentabilidade - tem como argumento central a forma corrente de uso do adjetivo
"qualificado" na distinção das ações de gestão com compromisso com a corrente de
pensamento do desenvolvimento sustentável ambiental e promoção de inclusão
social. Modelos de interação baseados em relações de poder descompromissados
com a ética ambiental, ou seja, desqualificados, tenderão à degradação dos
recursos naturais e ainda, muitas vezes, à erosão cultural e social da região.
O objetivo geral desta pesquisa é reconhecer expressões de conhecimento
que influenciam a qualificação e a legitimidade das tomadas de decisão sobre
a gestão de recursos hídricos no âmbito dos grupos sociais da bacia
hidrográfica do Rio Mampituba. Pretendemos, através do recorte de uma
problemática em uma região da bacia hidrográfica do Rio Mampituba, estudar as
expressões verbais e tomadas de atitudes dos grupos sociais agrícolas locais sobre
a gestão de recursos hídricos.
O trabalho pretende contribuir na compreensão da capacidade de
empoderamento dos grupos sociais agrícolas locais para a gestão de recursos
hídricos na bacia do Rio Mampituba. Essa compreensão visa à ampliação das
possibilidades para que o empoderamento da gestão da bacia hidrográfica do Rio
Mampituba seja qualificado e legítimo. E, com essa finalidade, queremos que esta
pesquisa integre-se ao processo de construção de um modelo de gestão realmente
participativo dos recursos hídricos brasileiros.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 METODOLOGIA

Na expectativa da ampliação das possibilidades para que o empoderamento
na gestão de bacias hidrográficas seja qualificado e legítimo, nesta pesquisa
consideramos a necessidade da compreensão social como um elemento
fundamental nas tomadas de decisão dos planejamentos de engenharia ambiental.
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A coerência científica é almejada quando se utiliza o caráter interdisciplinar e a
abordagem do pensamento sistêmico, da prática sistêmica e suas metodologias.
Escolhemos a metodologia da pesquisa qualitativa para fazer uma
“aproximação da suntuosidade que é a vida dos seres humanos em
sociedades” (MINAYO et al., 1996, p. 15). Essa opção está relacionada à
possibilidade de esse método desenvolver interfaces entre a Engenharia Ambiental
e as outras ciências, em especial a Sociologia. Então, nossa opção metodológica é
fundamentada na perspectiva de que as ações sociais individuais e grupais
estudadas por metodologias qualitativas são examinadas intensivamente pelos seus
dados, tanto em amplitude quanto em profundidade. Essas metodologias privilegiam,
de modo geral, a análise de microprocessos (MARTINS, 2004, p. 292).
O processo deste estudo estruturou-se em três etapas. A figura 1 demonstra
a dinâmica da metodologia.
Figura 1 - Fluxograma da dinâmica da metodologia

Fonte: Elaborado pelo autor, 2008.

A primeira etapa foi nomeada como a intervenção humana sobre os recursos
naturais, tem como objetivo “caracterizar a intervenção humana sobre os recursos
naturais da região hidrográfica dos leitos alto e médio do Rio Mampituba”. Nessa
etapa, a meta foi “delimitar os grupos sociais agrícolas locais em suas relações com
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os recursos naturais”. As técnicas metodológicas foram: busca e leitura de fontes
históricas, pesquisa bibliográfica, entrevistas informais, pesquisa documental e
observação participante.
Na segunda etapa buscaram-se os significados e as tomadas de postura em
eventos coletivos de gestão de recursos hídricos. O objetivo dessa etapa é
“descrever e examinar os significados expressos e as tomadas de postura dos
atores sociais, com respeito à ação coletiva dos recursos hídricos da região
hidrográfica dos leitos alto e médio do Rio Mampituba”. Isso permitiu, ao final da
etapa, constituir a categorização dos significados e das tomadas de atitudes dos
atores sociais locais sobre a gestão de recursos hídricos, cuja meta é identificar e
descrever esses significados de forma sistematizada e passível de análise. As
técnicas utilizadas foram observação participante, leitura de documentos, relatos
verbais e entrevistas semiestruturadas.
A terceira etapa desta pesquisa constitui a “Avaliação”, que objetiva verificar
os significados do discurso e as tomadas de postura (comportamentos) da
comunidade agrícola local com respeito à capacidade de legitimar e decidir de forma
qualificada a gestão dos recursos hídricos da região estudada. A meta final dessa
última etapa é compreender e explicar, com o apoio do referencial teórico, a
capacidade de empoderamento dos grupos sociais locais para a gestão da bacia
hidrográfica do Rio Mampituba. O produto da inferência metódica sobre as
informações sistematizadas nas análises anteriores, com auxílio do referencial
teórico pré-referenciado e de novos referenciais teóricos que auxiliassem na
compreensão e na explicação dos significados emergentes. O resultado obtido foi
um relato crítico, que compreende e explica a capacidade de empoderamento dos
grupos sociais locais para a gestão da bacia hidrográfica do Rio Mampituba.
A pesquisa abordou a bacia do Rio Mampituba, que se situa no litoral Norte
do Rio Grande do Sul e Sul de Santa Catarina. Consequentemente, o corpo de água
é compartilhado entre os dois Estados, sob o domínio da União. A área total da
bacia é de 1.940 km², sendo 37% (712 km²) no Rio Grande do Sul e 63% (1.228
km²) em Santa Catarina. Os limites são, a Oeste, o Planalto Basáltico da Serra
Geral; a Leste, o Atlântico; ao Norte, a bacia do Rio Araranguá; e ao Sul, a bacia do
Rio Tramandaí. O território está entre as coordenadas: 29º00’ e 29º30’ de latitude
Sul e 49º30’e 50º15’ de longitude Oeste.
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Figura 2 - Localização geográfica da bacia hidrográfica do Rio Mampituba

Fonte: Elaborado pelo autor, 2008.

O contraste abrupto da geografia nos aspectos de relevo, vegetação e
geoedáficos caracteriza a bacia do Rio Mampituba como uma região de transição
fisiográfica. O comitê da bacia ainda não está constituído.
O escopo pesquisado foi a região hidrográfica dos leitos alto e médio do Rio
Mampituba, que pode ser visualizada na Figura 3. Essa região abrange grande parte
dos municípios de Praia Grande/SC e Mampituba/RS, e área parcial de São João do
Sul/SC, Torres/RS e Morrinhos do Sul/RS. Elegemos essa região pela constante
discussão de enfrentamento da disfunção socioambiental que suas comunidades
enfrentam: a vulnerabilidade das margens dos cursos d’águas.
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Figura 3 - Mapeamento do escopo pesquisado na bacia hidrográfica do Rio Mampituba

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de PLANIGEO GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE, 2006.

Deve-se considerar que a gestão contempla processos de tomada de decisão
da qual a subjetividade é o motor da decisão. Logo embora a objetividade seja uma
preocupação importante, deve-se lembrar que a tomada de decisão é, antes de
tudo, uma atividade humana, fundamentada na noção de valor na estrutura
cultural humana. O pedagogo Paulo Freire confirma esta ideia:
construção de minha presença no mundo, que não se faz no isolamento,
isenta da influência das forças sociais, que não se compreende fora da
tensão entre o que herdo geneticamente e o que herdo social, cultural e
historicamente, tem muito a ver comigo mesmo (FREIRE, 2007, p. 53).

2.2

ATRIBUTOS

DOS

GRUPOS

SOCIAIS

PARA

A

QUALIDADE

NO

EMPODERAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS

Estruturamos cinco atributos distinguíveis nos grupos sociais referenciados na
obra organizada por Paulo Freire Vieira, Fikert Berkes e Cristina S. Seixas, os quais
participam da construção da corrente teórica da Teoria dos Recursos de Uso
Comum e do pensamento do ecodesenvolvimento (VIEIRA; BERKES; SEIXAS,
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2005), complementada pela visão da Racionalidade Ambiental de Enrique Leff
(2002). Esses atributos irão nos servir de referencial para descrever os significados
expressados e as posturas tomadas pelos grupos sociais quanto aos seus padrões
socioculturais e sociopolíticos da relação ecossistêmica. Essa dinâmica de
correlação entre as características dos dados e os aspectos de cada atributo é o
modelo analítico desta pesquisa.
Os dois primeiros atributos nascem da ascensão da nova abordagem
sistêmica para análise das interações entre sociedade e natureza. Objetiva-se
construir um novo modelo o qual permita à humanidade a compreensão dela mesma
como uma parte integrante do meio ambiente, no qual se tenta aproximar os
humanos ao ecossistema dentro de um único sistema, o que se denominou sistema
socioecológico ou socioambiental. Esse modelo de humano no ecossistema é o
primeiro passo para que os homens traduzam suas percepções em informações,
conhecimento e instituições - trata-se de um grande desafio epistemológico.

2.2.1 O Referencial Cultural Estruturado como Meio de Inter-relação em
Sistemas Ambientais e Sociais Sustentáveis, em Especial nas Estruturas
de Produção

Assumimos o conceito da ecologia humana sistêmica que constrói uma
unidade complexa de inter-relações entre os principais elementos: cultura
(percepções, crenças, valores, obras), tecnologia, organização social (estruturação
de grupos, sistemas econômicos, políticos, instituições), demografia e ambiente43.
No avanço das abordagens sistêmicas, perde-se a noção de que as relações
entre sistemas sociais e ambientais devam ser consideradas como objetos
compartimentados e separados do universo dos valores, das normas, da criação
institucional e dos espaços de tomada de decisão (VIEIRA; BERKES; SEIXAS, 2005,
p. 14). A partir desses conceitos temos a clareza de que o impacto sobre o
ecossistema se dá conforme o tipo de relação com o complexo entrelaçamento de
fatores envolvidos, principalmente pela postura comportamental de valores. Leff
(2002, p. 79) define:

43

Anotações de aula de Paulo Freire Vieira.
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O vínculo sociedade-natureza deve ser como uma relação dinâmica, que
depende da articulação histórica dos processos tecnológicos e culturais que
especificam as relações sociais de produção de uma formação
socioeconômica [...].

De modo geral, as discussões sobre sustentabilidade têm apontado duas
formas particulares de relação: 1) de desenvolvimento integrado; e 2) de degradação
destrutiva de suas forças produtivas. Entretanto, Enrique Leff (2002, p. 75) nos
aponta a hipótese de uma possibilidade alternativa, baseado nessa ideia da relação
socioambiental, afirmando que a natureza é "recuperada pelo processo de
significação do entorno". Em outras palavras, a reflexão do autor baseia-se na
hipótese de que, apesar de a sociedade humana degradar os ecossistemas em que
está inserida, por relação de produção e desenvolvimento, há a possibilidade de
essa situação ser revertida quando inicia o processo de significação. A sociedade
pode revisar sua percepção sobre esses ecossistemas. A ética da comunidade de
seres (community-of-beings) pode ser norteadora para um novo princípio civilizador
(VIEIRA; BERKES; SEIXAS, 2005, p. 21).
Portanto, tanto a racionalidade ambiental como a Teoria dos Recursos de Uso
Comum apontam ao atributo que pretendemos verificar. Ele estará presente nos
grupos sociais locais se houver preocupação quanto à sustentabilidade dos
ecossistemas nos quais vivem. As inter-relações que forem virtuosas entre homem e
natureza, não só em discurso e visões de mundo, mas com ações práticas de
atitudes de vivência histórica, demonstram a quebra da dicotomia homem versus
natureza, em uma potencial interdependência entre processos naturais e
socioculturais e de significação do conjunto dos recursos naturais. (LEFF, 2002, p.
75).

2.2.2 Agilidade para Detectar feedbacks do Complexo Socioambiental e Criar
Alternativas de Adaptação

Berkes (2005, p. 52), ao analisar as diferentes interfaces entre sistemas
naturais e sociais, constrói as principais variáveis dessa inter-relação, quando
discute os argumentos da economia ecológica e da teoria dos recursos de uso
comum. Caracteriza os três tipos de capitais: capital natural (CN), capital criado pelo
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homem (CCH) e o capital cultural (CC). Argumenta que o termo CN contempla as
instituições (códigos de conduta) voltadas para apropriação de recursos por meio
dos quais as sociedades convertem o capital natural em capital criado pelo homem
ou em meios de produção. Logo, CC refere-se "aos fatores que adotam as
sociedades humanas dos meios e das adaptações necessárias para lidar com
ambiente natural e para modificá-lo ativamente". Também estabelece a inclusão do
que os outros analistas denominam de capital social e capital institucional. E ainda
incluem-se os valores, a ética, a religião e o conhecimento transmitido culturalmente
ou conhecimento nativo.
O autor, então, mostra como os tipos de capital podem estar interrelacionados, afirmando que “o capital natural é a base para o capital cultural”. O
CN, visto como um sistema, gera feedbacks, como a baixa de estoques, as
características de como outros recursos são afetados, as pequenas degradações e a
grande frequência de variações. CC é o que imprime a regulação da exploração
do capital natural. A inter-relação entre o CN e o CC gera o CCH (humanidade).
Este capital, por sua vez, gera alterações no CC e impacto sobre o CN. A figura 4
mostra como os três tipos de capital podem ser inter-relacionados.
Figura 4 - Representação das principais conexões entre CN, o CCH e o CC

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de BERKES, 2005.
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Aqui se quer fundamentar que os sistemas sociais e naturais inter-relacionamse fortemente por feedbacks. Os feedbacks são elos de comunicação entre sistema
natural e social motivadores para administrar a mudança; têm potencial de
aprendizagem dentro dos sistemas socioambientais (VIEIRA; BERKES; SEIXAS,
2005). Se o sistema social, pelo seu CC, não perceber o feedback do sistema
natural, e assim manter ou intensificar uso, pode provocar o colapso do sistema
natural para além do ponto de sua resiliência.
Dessa forma, destacamos a seguinte hipótese (BERKES, 2005, p. 54): o uso
sustentável do CN seria facilitado pelos regimes de apropriação de recursos capazes
de responder a feedbacks oriundos do CN. E, assim, instrumentalizam a ideia de
que a gestão entende que a sustentabilidade é um processo, e aponta para os
métodos adaptativos entre sabedorias nativas e sistemas de gestão encaminhados
pela pedagogia do “ensinar-fazendo” (HOLLING; BERKES; FOLKES, 1998).
Portanto, trazemos essa discussão para detectar feedbacks entre os
significados e as tomadas de postura dos grupos sociais locais por perceberem a
sua existência entre eles como mais um elemento de qualificação para a gestão de
recursos naturais. O atributo será qualitativo se responderem por discurso e ação a
esses “retornos” sobre a possível ameaça à resiliência dos ecossistemas envolvidos.

2.2.3 Capacidade de Comunicação Transescalar

Considerando que o comitê de bacias hidrográficas é um arranjo institucional
com abrangência de diversas escalas de instituições (organizações, departamentos,
grupos sociais etc.). As escalas podem ter sentido de espaço geográfico (sentido
horizontal) ou nível de organização, estatal e local (sentido vertical).
Há muitos relatos de impactos das instituições de níveis superiores de gestão
sobre instituições locais sugerindo repercussões negativas. Situações causadas pela
postura de subjugação às escalas superiores (de maior poder, como as estatais)
sobre a de menor (agricultores familiares, pescadores), ou pela gestão isolada uma
escala das outras.
Entretanto tem se percebido que algumas entidades assumem o papel de
mediadoras, de apoiadoras e interlocutoras - tutorando esse arranjo para criação de
acordos com estruturas de diferentes escalas. Trabalham em parceria que articula o
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nível local ao nível governamental, com instituições de maior abrangência apoiando
aquelas de menor abrangência ou interferindo nelas, por meio dos mais diversos
mecanismos (BERKES, 2005). Essas estratégias resultam em uma rica variedade de
conexões transescalares.
O diálogo de saberes é outra dimensão de conexões transescalares.
Instituições locais utilizam-se mais do conhecimento local ou ecológico tradicional. O
conhecimento ecológico tradicional foi definido como "um corpo cumulativo de
conhecimento, práticas e crenças que evoluem mediante processos adaptativos e
são repassados de geração a geração por meio da transmissão cultural" (BERKES,
1999 apud VIEIRA; BERKES; SEIXAS, 2005). A ciência e o conhecimento local
podem ser utilizados em relação de complementaridade.
Em geral, a resolução de conflitos é uma das causas essenciais para acordos
de conexões transescalares. Quando há ligação ou interação entre escalas, os
problemas

de

gestão

precisam

ser

considerados

nas

diversas

escalas

simultaneamente. Desse modo, há formação de vínculos de confiança entre as
partes, o aprendendo-fazendo, e desenvolvimento da capacidade de resposta
(BERKES, 2005, p. 321), capazes de suportar e reagir às turbulências dos caminhos
que percorrerão durante o processo de gestão, que, como sabemos, é de alta
complexidade. Essa capacidade, em nosso entender, dá perenidade à gestão dos
recursos naturais voltada para a sustentabilidade.
Portanto, é nesse sentido que será feita análise para esse atributo. Identificar
aspectos que dão a perspectiva de que grupos sociais locais têm potenciais e
consistência de conexões transescalares, mesmo antes de se organizarem em
arranjos institucionais como os comitês de bacias hidrográficas.

2.2.4 Espírito Democrático de Participação Cidadã

A existência de espaços institucionais (conselhos, comitês) não assegura por
si só a participação. Seria evidente que as pessoas que vivem em regiões
problemáticas, vivendo, coletivamente, tristes experiências, deveriam se deslumbrar
ante a cooperação para o bem comum, rumo a uma situação melhor para todos
(PUTNAM, 1996). Entretanto, muitas vezes o que predomina é a incapacidade de
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cooperar para o mútuo proveito, o que não significa necessariamente ignorância ou
irracionalidade.
Para Putnam (1996), a cooperação voluntária por meio de estruturas e
práticas em outras associações civis diversas, que contribuem para a internalização
e o desenvolvimento de seus membros e atores e aos hábitos de cooperação,
solidariedade e espírito público. Quanto mais virtudes cívicas, maiores as chances
do êxito no atendimento das necessidades da comunidade.
A cooperação é promovida pela confiança. Quanto mais elevado o nível de
confiança em uma comunidade, maior a probabilidade de haver cooperação. Ao
construir vias de demandas e ofertas de confiança contínuas entre si e outros
cidadãos da comunidade, haverá cooperação de forma cumulativa. Tudo retorna ao
indivíduo e ele retribui, consolidando fluxos de vinda e volta, o que resulta em
círculos virtuosos e em sistemas de reciprocidade.
O atributo será detectado pela percepção de espírito democrático de
participação cidadã e capital social nos grupos locais. Busca-se a presença de
elementos considerados intrínsecos: confiança, reciprocidade e prática de
cooperação voluntária.

2.2.5 Consciência e Atitude Transdisciplinar

A atitude transdisciplinar apresenta três características essenciais: o rigor
(significa o uso da linguagem como principal elemento mediador), a abertura (diz
respeito à possibilidade do inesperado na construção do conhecimento advindo das
zonas de resistência entre sujeito e objeto) e a tolerância (significa o reconhecimento
das posições contrárias e que podem avançar ou não no campo epigênico das
ideias) (SILVA, 2000, p. 85). A construção desse objeto exige do sujeito um
desapego de todas as formas de visões fundamentais de mundo, sem
necessariamente desacreditá-las.
Consideramos que a atitude transdisciplinar é prerrogativa, pois viabiliza e/ou
ameniza os embates entre centralização e participação; e entre visão local e
tecnocentrismo, dados entre os atores de um arranjo institucional como os comitês.
O atributo é a capacidade de intercâmbios dos grupos sociais na busca da
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abordagem de ganhos mútuos na gestão para gerar o consenso e a solidariedade
consciente.

3 CONCLUSÃO

O objetivo geral desta pesquisa foi alcançado com a descrição e avaliação
das expressões, constituídas de características resultantes da análise do conjunto
dos significados presentes nos discursos dos entrevistados e atores sociais ouvidos,
como das observações das tomadas de postura dos grupos sociais agrícolas locais,
reconhecemos a influência de seis expressões de conhecimento nas tomadas de
decisão sobre gestão de recursos hídricos.
A exploração sobre a estruturação dos sistemas de produção agrícolas
contemporâneos demonstra que os grupos sociais locais foram moldados em
atitudes e comportamentos frente ao meio natural dentro da visão do uso e do
utilitário para seu progresso por meios simplificados disponíveis no arsenal da
tecnificação. O acesso a tecnologias modernas sempre leva à dependência ao
consumo de insumos e ao aumento de custos. Confirma, também, 1) que a
modernização da agricultura atrelou até mesmo os pequenos agricultores de regiões
como os do leito médio do Rio Mampituba, moldando-lhes suas atitudes de forma
conveniente para serem consumidores dessas tecnologias do modelo da
agroquímica e da mecanização, tornando os agricultores alienados do sistema
natural.
Entretanto, não é possível afirmar que essa situação esteja definida ou
consolidada nos comportamentos dos grupos estudados. Existe a possibilidade de
essa situação ser revertida quando os grupos sociais tiverem detectado
feedbacks do complexo socioambiental: a poluição por agroquímicos detectados
pela redução de peixes, moluscos, anfíbios, crustáceos e pela perda da beleza da
transparência das águas das sangas e dos rios; e os efeitos das enchentes cada vez
mais “surpreendentes” - imprevisíveis - demonstrando que os detalhes quanto aos
cursos d’água devem ser respeitados. A promoção de movimentos para a
sensibilização à causa ambiental está atuando sobre os significados dos grupos
sociais estudados. Diante disso, podemos distinguir que 2) há um processo de
ressignificação dos ecossistemas para os grupos locais, fortalecido pela sua
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capacidade em moderar a racionalidade econômica por influência de tradições e do
fenômeno da “sensibilização para a questão ambiental”.
Percebemos que 3) os grupos locais sabem da complexidade das questões
ambientais, o que lhes remetem à necessidade de conexão com entidades de
escalas superiores de gestão de recursos hídricos. Predispõem-se à colaboração em
uma relação de complementaridade na conduta sobre o uso dos recursos. Essa
predisposição é estimulada pela possibilidade de parceria acenada por essas
entidades de nível superior. Nesse sentido, consideram fundamental a atenção dada
ao diálogo de saberes para o êxito nas atuações sobre os recursos naturais, em
especial os cursos das águas. Entretanto a análise é a de que a gestão de recursos
naturais pela imposição estatal ou institucional, como o comitê, pode ser permeada
por inter e intrarrelações de grupos locais que podem desencadear formas
cotidianas de resistência, como o corpo mole, a desconfiança silenciosa e as
pequenas fofocas, para interromper um processo no qual eles não confiam. Essa
situação é forte 4) em relação às entidades estatais de fiscalização ambiental para
quais há um forte estigma de desconfiança.
A quinta expressão das categorias analisadas sai do apontamento de que 5) o
individualismo e a tradição de confronto e embate para os interesses individuais é a
forma de lidar dos grupos sociais agrícolas locais em situações de conflitos, de
maneira que tais posturas que lhes são características não combinam com
cooperação. Entretanto, a transdisciplinaridade está ocupando espaço no sistema
cultural desses grupos sociais locais. 6) Pode-se considerar também que os grupos
locais possuem elementos de qualidades de consciência transdisciplinar, na idéia de
busca de consenso e solidariedade, por manterem antigos valores sociais e
encontrarem-se motivados pelo fenômeno da descentralização contemporânea.
Emergem dois aprendizados relevantes ao concluirmos este estudo, além dos
objetivados. O primeiro aprendizado desta reflexão indica que os grupos sociais
locais têm atitudes contraditórias em relação à gestão de recursos naturais. O
segundo, que a desconexão humana da natureza não é total e fóruns de gestão
poderão ser oportunidades de fortalecimento da conexão.
O desafio é direcionar o comitê como uma oportunidade para um processo
pedagógico de construção da cidadania para chegar à consolidação de um
ambiente institucional de negociação e consenso através de um pacto de gestão
entre todos os sujeitos, atores, representações e autoridades envolvidos.
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RESUMO
Neste trabalho, busca-se entender a importância da prática de cooperação entre
agricultores familiares em uma região do Rio Grande do Sul a partir das suas
relações socioeconômicas endógenas e exógenas. Da análise das relações
endógenas vem a compreensão da lógica econômica da unidade familiar agrícola,
que é produzir o necessário para o autossustento com adequado uso da mão de
obra familiar disponível. A partir das relações exógenas dos agricultores familiares, é
possível compreender diversos costumes, tradições, culturas e simbolismos
presentes nas suas relações sociais, incluindo as relações de reciprocidade, ao
mesmo tempo em que se entende como e por que se transformam em agricultores
integrados ao mercado e aos complexos agroindustriais. Assim, constata-se a
integração mercantil dos produtores de leite e o confronto com o oligopsônio das
indústrias de laticínios, que detêm o poder de definição do preço do produto.
Objetivando contrabalançar esse poder, os produtores organizam-se em redes de
comercialização, aumentando sua capacidade de reivindicação por melhor preço e
condições de produção. A compreensão desse processo de organização dos
produtores em grupos informais ou formais envidou esforços deste estudo a fim de
compreender como e por que se formam essas redes de cooperação entre tais
produtores e não entre outros, além de verificar se essa organização oportuniza
obter um melhor desempenho socioeconômico. Os resultados levam a duas
conclusões: as redes de cooperação formadas entre produtores de leite são geradas
a partir de relações de trabalho e das relações sociais de reciprocidade, cabendo à
dádiva um papel importante na formação de confiança entre eles; essas redes de
cooperação proporcionaram melhores resultados nos indicadores sociais e
econômicos.
Palavras-chave: Agricultura Familiar. Reciprocidade. Redes de Cooperação.
Produtor de Leite. Desempenho Socioeconômico.
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1 INTRODUÇÃO

Os agricultores familiares no Rio Grande do Sul utilizam-se de diversas
formas de geração de renda com atividades agrícolas, coletivas ou individuais para
sobreviverem

e

se

reproduzirem

socialmente,

preservando

características

camponesas, como a produção de subsistência, mas processam uma metamorfose
para se adequarem às regras do mercado, buscando a diminuição dos custos e o
aumento da renda.
Atualmente, tem-se na cadeia produtiva do leite (produtor → transportador →
indústria → comércio → consumidor) um dos exemplos da externalização das novas
regras de mercado, em que a globalização da economia exerce influência sobre o
modo de vida da agricultura familiar.
Essa cadeia produtiva vem passando por transformações nas últimas
décadas, com a expansão da atividade leiteira para regiões longínquas às indústrias
e aos centros consumidores em função de novas tecnologias de produção e
industrialização, trazendo aumento na oferta da produção e redução dos preços
pagos aos produtores.
Assim, com a integração mercantil dos produtores de leite, ocorre o
enfrentamento com o oligopsônio das indústrias de laticínios. Nessa relação vertical
assimétrica entre os produtores e as indústrias, o poder de definição do preço do
leite está com estas últimas. Objetivando contrabalançar esse poder, os produtores
organizam-se em redes de comercialização conjunta, aumentando sua capacidade
de barganha e de reivindicação por melhor preço e condições de produção.
Torna-se importante compreender o processo de organização dos produtores
em grupos (informais) ou condomínios (formais) e verificar se esse processo de
organização produz um melhor resultado no desempenho socioeconômico desses
agricultores familiares.
As redes de cooperação formadas pela reciprocidade introduzem novos
elementos de análise da Antropologia, da Economia e da Sociologia, a fim de
viabilizar a compreensão da existência de uma economia com base na reciprocidade
entre os agricultores, a qual não pode ser medida apenas pelos parâmetros da
economia clássica das trocas e dos intercâmbios comerciais e monetários.
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A dádiva - dar sem esperar nada em troca - ainda está presente nas relações
sociais dos agricultores familiares, gerando e assegurando processos de cooperação
e melhores condições socioeconômicas.
Este artigo está dividido em três partes, cabendo à primeira introduzir o leitor
aos temas da reciprocidade e das redes sociais. Busca-se conhecer como esses
produtores de leite, que apresentam características oriundas do campesinato
europeu, relacionam-se com seus parentes e vizinhos nas suas comunidades e
como se relacionam com o mercado e o Estado, utilizando como referencial o tema
da reciprocidade (o ato de dar, receber e retribuir) nas relações sociais, econômicas
e simbólicas.
Na sequência desta primeira parte do trabalho estão as referências sobre
redes sociais e formação de quase-grupos para se entender as redes de cooperação
entre os produtores de leite e suas conexões sociais e econômicas.
Ainda, na primeira parte, procura-se compreender a formação da agricultura
familiar (a partir dos elementos endógenos de decisão das unidades de produção
agrícola familiar) e o processo de sua mercantilização, que a transforma
profundamente, integrando os agricultores familiares ao complexo agroindustrial da
cadeia produtiva do leite.
A segunda parte do artigo apresenta o estudo de caso dos produtores de leite
do município de Sete de Setembro, com análise comparativa dos resultados obtidos
por dois grupos de famílias produtoras: as que armazenam e comercializam leite
coletivamente

e

as

que

armazenam

e

comercializam

individualmente.

Posteriormente, tem-se a apresentação e a análise dos resultados da pesquisa
realizada entre março e junho de 2007, considerando os dados referentes aos anos
agrícolas de 1999 e 2006.
A terceira e última parte do presente trabalho trata das considerações finais,
quando se conclui sobre a influência das redes de cooperação com base nas
relações sociais de reciprocidade no desempenho socioeconômico das unidades de
produção agrícola familiar.
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2 RELAÇÕES DE RECIPROCIDADE E REDES DE COOPERAÇÃO NA
AGRICULTURA FAMILIAR

Os produtores de leite da região noroeste do Rio Grande do Sul caracterizamse pelo modo de vida da agricultura familiar, produzindo para o autoconsumo e
comercializando o excedente a fim de suprirem as necessidades dos membros
familiares. Essas características herdaram do modo de vida camponês europeu que
veio junto com os imigrantes que se estabeleceram no Sul do Brasil.
Tornam-se importantes os estudos de Chayanov sobre as relações
endógenas e as decisões adotadas no processo produtivo e das contribuições
teóricas que tratam sobre as transformações do meio rural no processo de
mercantilização e a modernização da agricultura.
Entretanto, nas relações exógenas desses agricultores também afloram
características oriundas dos camponeses quando se relacionam com seus vizinhos
nas suas comunidades, assim como nas relações com o mercado e o Estado.
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2.1 AS RELAÇÕES DE RECIPROCIDADE

A análise na dimensão formal do estudo das famílias que comercializam leite
coletivamente identifica a busca do objetivo econômico, obtido por meio da
unificação da produção que gera um volume maior do produto para obter um preço
maior na venda ao oligopsônio da indústria de laticínios.
Entretanto, outra abordagem torna-se interessante utilizar. Por meio da
abordagem na dimensão informal dessa união entre os produtores de leite, percebese a importância das relações de reciprocidade, isto é, o quê e como ocorrem as
relações entre os agricultores pertencentes ao grupo ou condomínio. São essas
relações informais que consolidam os laços e a permanência dos membros na rede
de cooperação.

2.1.1 A Reciprocidade Camponesa

A antropologia social tem proporcionado importantes contribuições nos
estudos sobre campesinato, à medida que se preocupam com o mundo externo à
unidade de produção, suas relações sociais na comunidade rural e com a sociedade
ampla em que essa unidade está contida, possibilitando entender a importância das
relações de reciprocidade na sociedade camponesa.
Nesse sentido, Wolf (2003), por exemplo, contribui com uma análise quanto à
distinção de uma sociedade primitiva em relação a uma sociedade camponesa.
Tanto o camponês como o primitivo viviam em áreas não urbanas, cultivavam e
criavam animais e promoviam um determinado tipo de relacionamento social.
Entretanto, diferenciavam-se pelo tipo de relacionamento social e pelo modo de
produção.
Enquanto o primitivo produzia basicamente para o autossustento e, com o
pouco excedente, realizava trocas com outros grupos sociais em uma relação direta,
o camponês produzia além da necessidade para o autossustento, com sua produção
excedente sendo intermediada por outro grupo dominante, que poderia ser o
comerciante na via do mercado ou o Estado na via dos impostos.
Nessa análise, para Wolf (2003), foram os camponeses que possibilitaram a
formação das cidades, graças à produção excedente para abastecer os
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consumidores urbanos. Assim, à medida que a demanda do mercado urbano
crescia, afetava o desenvolvimento do campesinato. Porém, como esse processo de
urbanização foi influenciado de diferentes formas (Revolução Industrial, expansão
comercial com outros continentes etc.), ocorreram reflexos diferentes sobre o
campesinato. Por isso, encontram-se atualmente diferentes tipos de camponeses e
muitos cada vez mais marginalizados pelo desenvolvimento do capitalismo:
Os camponeses encontrados no mundo de hoje são os produtos múltiplos
desse crescimento multilinear. Ao mesmo tempo, eles não são mais os
principais produtores de riqueza: em vez da agricultura, indústria e comércio
produzem agora o grosso dos excedentes necessários para sustentar os
segmentos não envolvidos diretamente nos processos de produção (WOLF,
2003, p. 119).

Para chegar a uma definição de camponês, Wolf (2003) considerou três
dimensões, em que primeiramente camponês era um produtor agrícola, excluindo os
pescadores, extrativistas vegetais, extrativistas minerais e vaqueiros. Segundo, o
camponês possuía o controle efetivo da terra e, em terceiro lugar, o camponês tinha
por objetivo sua subsistência e não o reinvestimento do capital como o empresário
rural que visa expandir seus negócios.
Entretanto, a distinção entre o camponês e o primitivo pode ser enriquecida
adicionando-se uma análise sobre as questões culturais do camponês, que possui
uma “cultura parcial” relacionada com a sociedade mais ampla, não podendo a
cultura camponesa ser entendida em uma análise interna, fechada, desconsiderando
as influências externas provocadas tanto pelas relações com o mercado, como pelas
relações sociais com outras comunidades e com toda a sociedade.
Assim, em seu trabalho “Explicando a vida rural”, Wolf (2003) forneceu uma
tipificação de camponeses, com detalhamento de dois tipos de sociedades formadas
por eles: comunidade camponesa corporada (fechada) e comunidade camponesa
aberta.
A comunidade camponesa fechada caracterizava-se pela localização em terra
marginais (mais isoladas e menos valorizadas pelo capital), o que levava a um
isolamento também por falta de interesse da sociedade dominadora em dominá-la
totalmente. Esses camponeses utilizavam baixo nível de tecnologias, com baixa
produção, mas com grande esforço do trabalho manual. Por terem pouco excedente,
essas comunidades tinham pouca possibilidade de trocas com o mercado, se
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fechando para o restante da sociedade, sendo por isso não bem vindo o forasteiro.
O baixo volume de excedente era direcionado à aquisição de bens necessários para
a produção e consumo doméstico, que os levava a se relacionarem com o mercado
externo.
Quando aumentava a população interna da família ou comunidade, ocorriam
duas situações: ou aumentava o trabalho extra, tanto dentro como fora da família e
da comunidade; ou ocorria a diminuição do consumo per capita. Essas duas
situações ocorriam em função da busca do equilíbrio interno da unidade de
produção, uma vez que essa unidade, além de ser de produção, também era de
consumo.
Na comunidade camponesa aberta, o camponês mantinha a produção de
subsistência, uma vez que não detinha todo o aparato tecnológico e recursos
financeiros para realizar a plantação para exportação, dependendo de agente
externo, que somente tinha interesse de financiar o camponês se as condições de
mercado fossem favoráveis para si.
A produção tornava-se cíclica, ora para o mercado ora priorizando a
subsistência, com o camponês buscando o equilíbrio entre os dois tipos de
produção, a fim de garantir um mínimo de produção para a subsistência e aos
poucos aumentar a produção para o mercado. Tanto uma como a outra tinham o
propósito de buscar garantir suas necessidades básicas, que incluíam, além do
aspecto econômico, as despesas com objetivos religiosos, recreacionais ou com
hospitalidade, esta última caracterizando a reciprocidade do camponês.
Uma vez caracterizados os principais tipos de comunidades camponesas
descritas por Wolf (2003), volta-se para a análise das relações sociais e a produção
de “Fundos” pelos camponeses, que Wolf (1976) apresenta na obra “Sociedades
camponesas”.
Na ideia de formação de fundos oriundos da produção camponesa, deve-se
lembrar de que os camponeses subordinavam-se parcialmente a um grupo
dominante da sociedade, seja o Estado, seja o mercado capitalista, situação que
lhes diferenciavam dos povos primitivos.
Do total da produção, a parte que se destinava para o consumo da família
levava em consideração o que foi denominado por Wolf (1976, p.17) “de mínimo
calórico: esse montante pode ser avaliado, aproximadamente, entre 2.000 e 3.000
calorias por pessoa em cada dia de trabalho”. Por outro lado, a quantidade da
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produção que deveria ser destinada para o novo plantio, para alimentação dos
animais, assim como para os gastos necessários à restauração dos equipamentos e
infraestrutura de produção, formava o chamado fundo de manutenção.
A capacidade de produzir excedente era um dos motivos que levava o
camponês a interagir com outros grupos além da família, assim como a necessidade
de procriação entre parceiros fora dos laços de sangue. Também a defesa do seu
grupo social exigia contato e relação social. Como nem toda relação social era
exclusivamente utilitária ou instrumental, certas relações sociais estavam:
Cercadas por um cerimonial semelhante; este deve ser pago por meio de
trabalho, bens ou dinheiro. Portanto, se os homens têm pretensões a
participar das relações sociais, deverão trabalhar para a criação de um
fundo visando às despesas por tais atividades. Podemos denominá-lo fundo
cerimonial. (WOLF, 1976, p. 21).

Esse fundo cerimonial era o que o camponês utilizava para as festas,
casamentos, funerais e prestações simbólicas, características de reciprocidade entre
seus pares.
O que realmente distinguia o camponês de um primitivo era o fundo de
aluguel: “ônus, pago mediante exigências que não vieram de seu (camponês)
trabalho na terra, chamaremos aluguel, seja ele resgatado em trabalho, bens ou
dinheiro” (WOLF, 1976, p. 24). Ou seja, a produção do camponês deveria cobrir o
mínimo calórico exigido pela família, o fundo de manutenção, disponibilizar parte
para o fundo cerimonial e ainda cobrir as despesas com o fundo de aluguel. Este
último era a parte que ficava com os detentores do poder, como expressou Wolf
(1976, p. 24): “[...] pois o fundo de aluguel levantado pelo camponês surge do ‘fundo
de poder’ através do qual os dominadores se alimentam”.
Os camponeses perdiam parte de sua produção para repassá-la a esses
dominadores. Para compensar ou amenizar essas perdas, buscam na solidariedade,
na ajuda mútua entre vizinhos e parentes, nas relações típicas de reciprocidade
nascida das relações sociais inter e intracomunidades, derivados das:
Relações sociais que representam uma espécie de seguro de vida de longo
prazo, em que a família camponesa espera que a extensão de bens e
serviços prestados aos outros em qualquer momento, produza resultados no
futuro, na forma de ajuda em caso de ameaça (WOLF, 2003, p. 158).
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Para esse autor, a visão que as famílias camponesas tinham da terra era
mais que um mero fator de produção, pois a visualizavam como sendo seu espaço
de vida, uma vez que, para elas, as outras unidades de produção não eram
concorrentes, mas vizinhos com quem podiam confiar e contar nos momentos de
dificuldade.

2.1.2 Reciprocidade nas Relações Sociais de Agricultores Familiares

Para entender a noção de reciprocidade, necessita-se conhecer os estudos
de Marcel Mauss, que elaborou a teoria das reciprocidades não-simétrica, conhecida
como a teoria da dádiva, fundamentada no caráter voluntário, livre e gratuito do ato
de dar e retribuir (MAUSS, 1974).
Para esse autor, a reciprocidade está baseada na dádiva, ato de dar de forma
generosa e gratuita, de receber e de retribuir, formando um processo de
solidariedade, ajuda mútua, fortalecendo a confiança, pois no ato de dar existe mais
que uma mera troca, existe todo um simbolismo presente que reforça valores
humanos além dos valores econômicos envolvidos.
Sobre a análise da obra Ensaio sobre a Dádiva (MAUSS, 1974):
Está calçada na centralidade que assumem os atos generosos quando
indivíduos e grupos efetivam suas trocas em sociedades. Sob estas, são
estruturadas as obrigações recíprocas contraídas pelos sujeitos e as formas
de solidariedade entre famílias (RADOMSKY, 2006, p. 30).

Mauss (1974), ao destacar que a reciprocidade advém da dádiva, de um ato
de dar sem esperar a retribuição, entende ser um ato desinteressado por quem dá,
mesmo sabendo que quem recebe tende a retribuir, enquanto que para Bourdieu
(1996) não existe ato desinteressado, ou seja, aquele que dá espera a retribuição, a
qual ocorrerá quando aquele que recebeu decidir. Assim, existem os elementos
tempo e poder nas relações de reciprocidade, sendo o tempo decidido por aquele
que retribuirá e o poder é adquirido por aquele que dá sobre o que recebe, deixando
este constrangido com a obrigação de retribuir.
Porém, no ato de dar, receber e retribuir existe o elemento incerteza, isto é,
quem recebe pode ou não retribuir. Nesse caso, inverte-se o poder na relação,
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passando esse poder para aquele que recebeu a dádiva, o qual assume a posição
de decidir se retribui ou não e quando irá retribuir. É nessa análise que Caillé (1998)
aborda a dádiva, entendendo que na obrigação de retribuir está presente
concomitantemente a liberdade de retribuir ou não, em uma valoração simbólica que
dimensiona a relação social estabelecida.
Caillé (1998) percebe que, se alguém retribui, não é por norma ou coerção,
mas por livre e espontânea vontade, assim como o ato de dar não obriga a
retribuição. Entretanto, essa retribuição é esperada por quem deu inicialmente, pois
o gesto de retribuir tem valor simbólico que solidifica a relação, demonstrando
solidariedade e confiança.
Para entender as relações de reciprocidade como formadoras de confiança
entre as pessoas, Radomsky (2006, p. 36) afirma que “Caillé retoma a ética da
reciprocidade, a qual é fundamental para estruturar relações de confiança”.
Por sua vez, o cientista social Temple (1997) apud Sabourin (2003) observa
que ninguém dá algo sem motivo, por isso ocorre a reciprocidade, pois a dádiva não
é desinteressada, mas motivada pelo interesse com o outro e pelo reconhecimento
dele. Entende que reciprocidade não é uma troca como o intercâmbio, pois “a
operação de intercâmbio corresponde a uma permutação de objetos, enquanto a
estrutura de reciprocidade constitui uma relação reversível entre sujeitos”
(SABOURIN, 2003, p. 1).
Assim, tem-se que reciprocidade não é um ato humano pré-existente, dado.
Ela é construída no processo da relação social, das relações de parentesco, de
amizade, de compadrio e de vizinhança.
A demonstração material da reciprocidade é a troca de presentes, a prestação
de serviços, a ajuda a outrem, o consolo, o ato de ensinar e demais formas de
solidariedade. Também se materializa por meio da troca de serviços, presentes,
oferendas de festas. Além das relações sociais já citadas que produzem
reciprocidade, também é possível detectá-la nas relações sociais institucionais
existentes no meio rural, como as associações e cooperativas de produção,
sindicato, igreja, escola e a organização da comunidade rural, em que ocorrem os
trabalhos coletivos (mutirão na construção ou reparo da escola, da igreja, do salão
paroquial).
Em todas as relações sociais aqui apontadas, há geração de reciprocidade
nas formas de: confiança, solidariedade, compartilhamento e redistribuição. São
164

Capítulo VII – As relações de reciprocidade e redes de cooperação no desempenho socioeconômico da
agricultura familiar.

formas de reciprocidade percebidas nos grupos de produtores de leite, sendo que
alguns são grupos organizados a partir de relações de parentesco, outros, a partir
das relações de vizinhança e ou compadrio.
Assim, nesses grupos destacam-se alguns tipos de relações de reciprocidade
que Sabourin (2003) associa à produção agropecuária em seus estudos realizados
em algumas sociedades rurais de diversos países, inclusive no Brasil, tais como:
a) as formas de ajuda mútua na produção e de organização local e
interfamiliar. Esse tipo de reciprocidade aparece quando os produtores de
leite realizam trocas de serviços e mutirões para a preparação da silagem
de milho ou para a construção de estrebarias, galpões e esterqueiras nas
propriedades de membros do grupo, assim como nos trabalhos junto à
comunidade rural, nas obras ou nos consertos da escola, igreja e salão
comunitário;
b) o manejo compartilhado de recursos coletivos. Também se constata
entre os produtores de leite esse tipo de reciprocidade quando adquirem e
utilizam em conjunto equipamentos de produção (ensiladeira, triturador de
grãos, semeadeira etc.), de armazenagem do leite (resfriador de leite a
granel ou resfriador de leite de expansão) e aparelhos de verificação da
qualidade do leite (medidor de pH e células bacterianas);
c) as formas de uso/comercialização conjunta da produção. As famílias
produtoras de leite, ao realizarem a comercialização conjunta, visando
obter maior valor por litro vendido junto às indústrias de laticínios, praticam
esse tipo de reciprocidade, pois demonstram confiança entre si, uma vez
que se um dos membros do grupo produzir leite fora do padrão
estabelecido pela Instrução Normativa nº 51, de 18 de setembro de 2002
(do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa), e
armazenar no resfriador de leite coletivo, contaminará o leite de todos os
demais produtores do grupo, arruinando esse leite e trazendo severo
prejuízo a si e aos demais.
Sabourin (2003) chama a atenção que, mesmo com a normatização e
institucionalização das formas de organização dos agricultores familiares, como os
grupos organizados desses produtores de leite (ou outras cooperativas e
associações de agricultores) e a modernização de máquinas e equipamentos: “[...]
não somente não impediram a manutenção das relações de ajuda mútua, mas
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provocaram sua ampliação, enquanto existiu uma sociedade local e regional,
camponesa.” (SABOURIN, 2003, p. 06).
Percebe-se, então, que as relações sociais informais de reciprocidade
influenciam de forma determinante as estruturas formais e suas normas e regras.
Nota-se também, que possivelmente a dinâmica dos produtores de leite será
determinada pelas relações do dia a dia, em que a boa convivência e a confiança
tornam-se mais importantes que as regras escritas, pois estas podem ser alteradas
ou adaptadas no decorrer do processo associativo.

2.1.3 A Economia da Reciprocidade

Ainda no tema reciprocidade, existem as contribuições do economista
austríaco Karl Polanyi, que estudou a economia capitalista e sua interface com
economias não-capitalistas e solidárias, sendo sua obra estudada na “Antropologia
econômica”.
Na obra “A grande transformação”, Polanyi (1980) procurou desvendar a
gênese da sociedade capitalista através de um recorte antropológico, contestando a
transformação da terra e do trabalho em mercadoria, uma vez que no seu
entendimento essa transformação contraria a natureza do homem, pois para ele o
trabalho que visa exclusivamente ao lucro é antinatural, construído pelo mercado
capitalista, já que o homem desenvolve diversos trabalhos que não visam ao lucro.
Conforme analisa Sabourin (2003, p. 09): “Polanyi identificou a reciprocidade
e a redistribuição como formas de transações econômicas diferentes do intercâmbio
e gerando formas de mercado diferenciadas”.
Para Polanyi (1976), a reciprocidade não envolve apenas a ideia de igualdade
e justiça, mas significa que existe um fluxo de bens em dupla direção ou em círculo,
com os participantes da relação de reciprocidade provendo mutuamente suas
necessidades, baseado em uma simetria social como os sistemas simétricos de um
grupo unidos pelo parentesco.
Entretanto, o mesmo autor destaca que à medida que desaparece a
reciprocidade nas civilizações contemporâneas, em função da decadência dos
valores humanos como a ética, a cultura etc., tende a se intensificar o intercâmbio
comercial (troca) regulado pelo mercado.
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Como Polanyi (1980) não consegue explicar de onde surgem os valores que
são inseridos nas relações econômicas, os estudos e as análises de Temple (1997),
segundo Sabourin (2003), contribuem com o debate ao afirmar que:
Esses valores humanos são gerados e reproduzidos pela institucionalização
das relações de reciprocidade e de redistribuição em estruturas, não apenas
sociais, mas, também econômicas, qualificadas de estruturas de
reciprocidade, as quais produzem valores de uso e também valores
humanos como a amizade entre os próximos, a responsabilidade entre
gerações e perante os recursos naturais, a justiça, a equidade e a confiança
nos modos de redistribuição. (SABOURIN, 2003, p. 10).

Portanto, diz Sabourin (2003, p.10), “[...] a diferença entre as análises de
Polanyi (1980) e aquela do princípio econômico de reciprocidade proposto por
Temple (1997) reside na origem dos valores humanos ou éticos”.
Sabourin (2003) entende que a economia da reciprocidade apresenta
importante fator de desenvolvimento para as famílias agricultoras, destacando o que
diz Temple (1997):
O reconhecimento político e público da economia de reciprocidade permitiria
traçar uma interface de sistemas e abrir um debate entre os partidários de
uma e de outra lógica, para tratar da natureza das organizações
camponesas locais, da delegação do poder, das normas e dos princípios de
gestão dos bens comuns ou públicos e dos recursos naturais. (SABOURIN,
2003, p. 10).

Assim, têm-se uma limitação da economia do intercâmbio para justificar o
funcionamento de uma organização ou uma rede de cooperação como os grupos de
produtores de leite da região das Missões do RS, enquanto a economia da
reciprocidade contribui para a compreensão da dimensão informal que envolve as
organizações de agricultores e suas relações sociais.

2.2 REDES SOCIAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR

A partir das relações de reciprocidade e de intercâmbio que ocorrem entre os
agricultores familiares, formam-se redes sociais decorrentes das conexões
existentes entre os membros, cujas ligações podem ser por estruturas informais das
relações de reciprocidade, como o parentesco, o compadrio, a vizinhança e a
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amizade, ou por estruturas formais, como a igreja, os partidos políticos, o movimento
sindical, a associação, a cooperativa, entre outros.
Na obra teórica de Barnes (1987), busca-se a noção de rede social que
proporcione a análise e descrição de processos sociais contendo conexões que
ultrapassam o limite de grupos e categorias, sendo indispensável essa análise na
discussão referente a situações em que o indivíduo, por exemplo, está envolvido em
relações pessoais que transpassam as fronteiras da família de produtores de leite.
Barnes (1987) utilizou a ideia de redes sociais para descrever como noções
de igualdade de classes eram utilizadas e de que forma indivíduos usam laços
pessoais de parentesco e amizade. Para esse autor, o conceito de rede é “um
conjunto de relações interpessoais concretas que vinculam indivíduos a outros
indivíduos.” (1987, p.167).
As referências teóricas de Caillé (1998) proporcionam uma análise a partir de
que é possível, através da “aposta” na dádiva, constituir e manter redes sociais.
Esse autor, em suas análises sobre a dádiva, percebe que a confiança e a fidelidade
entre pessoas são os pilares de uma rede: “a rede é o conjunto das pessoas em
relação às quais a manutenção de relações interpessoais, de amizade ou
camaradagem, permite conservar e esperar confiança e fidelidade”. (CAILLÉ, 1998,
p. 18).
Essa confiança entre os atores sociais não se obtém das cláusulas
contratuais livres entre parceiros e nem das obrigações legais. Ao contrário, ela
exige certo risco de acreditar que aquele outro com quem se relaciona não vai trair,
mas sim fazer circular o bem recebido conforme uma nova rede social ou novo
sistema.
Ramdosky (2006) consegue em seu trabalho alertar para o papel da história e
da memória (individual e social) às ações das pessoas nas redes que participam: “os
atores sociais carregam consigo uma história e uma memória, um tipo de conduta
estruturado que é constituído no seu tempo de vida e que tem respaldo no sistema
simbólico do grupo do qual participam”. (RAMDOSKY, 2006, p. 44).
Esse autor também destaca a importância da existência de relações de
reciprocidade para a constituição de redes sociais por meio “das relações primárias,
dos atributos ou das estratégias de ações coletivas. Porém, nessas todas se faz
essencial que haja relações de reciprocidade. A noção de dádiva é o ‘elo’ a partir do
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qual se compreenderiam a construção e sedimentação das redes” (RAMDOSKY,
2006, p. 44).
Ainda para contribuição no entendimento da formação de redes entre os
produtores de leite, é interessante observar que Ramdosky (2006) aponta a
relevância do trabalho de Landé (1977), o qual salientou as alianças travadas na
busca de objetivos privados particulares, uma vez que “a idéia de rede nesta
perspectiva, pode envolver a intencionalidade (uma razão finalista), e a rede pode
ser a expressão de uma estratégia de produção, de trabalho, de manutenção da
reciprocidade”. (RAMDOSKY, 2006, p. 44).
As redes de cooperação das famílias produtoras de leite formam-se a partir
de relações de parentesco, de relações de vizinhança, de compadrio ou de amizade,
buscando objetivos particulares e econômicos (razão finalista de formar o grupo para
melhorar a rentabilidade na produção de leite), assim como objetivos sociais
(representação social fortalecida perante as empresas compradoras de leite e
perante os órgãos públicos).
Percebe-se que essas redes de cooperação seriam “redes de relações sociais
que combinaram, ao mesmo tempo, trabalho, produção (comercialização) e
reciprocidade” em que “trabalho e produção seriam construções sociais históricas
reguladas por instituições (condomínio de leite) da vida coletiva e pelas regras de
reciprocidade” (RAMDOSKY, 2006, p. 52).
Entretanto, são os estudos de Mayer (1987) que contribuem para entender as
redes informais formadas pelos leiteiros (freteiros do leite) em conexão com os
produtores. Em seu estudo sobre os quase-grupos nas sociedades complexas,
percebe que um conjunto finito de interconexões, iniciado por um ego, formará parte
de uma rede, um conjunto de ação ou um quase-grupo:
Os quase-grupos existem também na esfera econômica, [...] isso se realiza
em mercados oficialmente supervisionados, onde negociantes de safras
compram os produtos dos agricultores. Como esses negociantes
conquistam e conservam seus fregueses? Aqui, novamente podemos
encontrar conjuntos-de-ação onde o negociante funciona como ego central.
Pois é ele quem conquista adeptos através de interconexões “internas”
baseadas, em cada caso, sobre vantagens econômicas, mas também com
uma interconexão “externa” assentada em vários outros critérios [...].
(MAYER, 1987, p. 149).

O freteiro do leite forma um quase-grupo, no conceito de Mayer (1987),
assumindo o lugar central das conexões, ou seja, o lugar do ego. Esses conceitos
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de conjunto de ação e quase-grupos “podem ser aplicados a qualquer situação em
que atuam grupos não-organizados”. (MAYER, 1987, p. 152), ou, nesse caso,
grupos informais.
A importância desses grupos de produtores de leite aparecerá quando se
verifica que as relações estabelecidas (conexões) entre produtor de leite e freteiro do
leite influenciam na tomada de decisão do primeiro em permanecer ou mudar de
empresa compradora do leite.
Antes de concluir a noção de redes sociais, torna-se importante compreender
o processo de adesão e participação na rede:
A complexidade da rede demonstra que ela está formada por uma
coletividade de entes que: aderem de modo voluntário; fazem parte de uma
comunidade de interesses; partilham objetivos e projetos; compartilham
algum envolvimento afetivo e emocional; encontram-se interconectados e
periodicamente interagem. (RUBIM; RUBIM; VIEIRA, 2005, p. 36).

Os participantes da rede interagem continuamente, negociando suas formas
de atuar de acordo com a cota de poder de que dispõem, a qual está inserida nas
relações de poder que organizam a rede. Porém “os resultados deste processo não
estão definidos de antemão, mas as condições de interdependência e de
compartilhamento estão dadas pelo perfil e pelo caráter desta modalidade de
organização chamada rede”. (RUBIM; RUBIM; VIEIRA, 2005, p. 36).
A participação de produtores de leite em uma rede formada por grupo informal
com cinco ou seis famílias é diferente do que a participação em uma rede constituída
por um condomínio formalizado com sessenta e quatro famílias conectadas e
interagindo entre si e de forma unida com entes externos, como as indústrias de
laticínios e os órgãos públicos.
Quando são diversos participantes em uma rede, organizados com poder de
intervenção:
A negociação inevitavelmente realizada, redundaria, de modo muito
provável, em uma ação que representasse a confluência dos interesses dos
entes associados à rede e não apenas de um deles. Ou seja, a ação
engendrada não mais pode ser elucidada pela remissão a nenhum ente
particular, mas ganha uma dimensão coletiva como síntese do diverso.
Assim, a singularidade da ação desencadeada termina por engendrar um
sujeito social distinto dos anteriores. Nenhum ente particular teria, então,
sua ação ampliada em escala (RUBIM; RUBIM; VIEIRA, 2005, p. 43).
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Assim, no momento das negociações do grupo de produtores de leite com a
indústria, determinados interesses individuais são ou devem ser colocados de lado
em prol do interesse coletivo, o que formará o sujeito social:
Que age no patamar das idéias e no plano das práticas orientado sempre
pelo resultante das negociações entre seus membros, que dispõem de
fatias de poder e capacidade de intervenção diferenciados no interior da
rede, a depender de sua configuração histórica (RUBIM; RUBIM; VIEIRA,
2005, p. 43).

Quanto maior a participação consciente e efetiva dos agricultores em suas
redes de cooperação, maior a probabilidade de se firmarem como rede social e
maior a força nas negociações e reivindicações perante os órgãos públicos e as
indústrias de laticínios.

3 AGRICULTURA FAMILIAR E SUAS TRANSFORMAÇÕES

Para entender o modo de vida da agricultura familiar existente no Sul do
Brasil, utilizam-se as análises teóricas de Chayanov (1974) sobre o comportamento
econômico da unidade de produção familiar agrícola, cujos elementos endógenos
como a terra, o trabalho familiar e a produção para o autoconsumo com base no
tamanho da família, são determinantes para a reprodução social.
A partir de seus estudos, Chayanov (1974) compreendeu que a forma de a
unidade de produção camponesa se reproduzir não dependia exclusivamente da
racionalidade econômica clássica mercantil e sim de garantir a satisfação das
necessidades dos membros que a constituía.
O estudo de Chayanov (1974) partiu do grupo doméstico individual,
constatando que, apesar da existência dos elementos de produção como trabalho,
bens de produção e terra, não ocorria geração de salário, lucro e renda da terra
como a teoria econômica marginalista aplica à produção capitalista, uma vez que o
equilíbrio buscado na unidade de produção camponesa estaria entre necessidades
de subsistência e a rejeição ao trabalho manual além de determinado limite.
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Para compreensão dessa lógica camponesa, esse autor escreveu:
Hay que comprender sus ideas sobre organización, la maquinaria, de su
organismo económico individual que es ‘la unidad teleológica subjetiva de la
actividad económica racional, es decir, la explotación de la unidad’. En
pocas palabras, lograremos una comprensión total de las bases y de la
naturaleza de la unidad económica campesina solo cuando deje de ser
nuestro objeto de observación, cuando podamos concebirla como sujeto
creador de su propia existencia y tratemos por las cuales construye su plan
organizativo de producción y lo lleva a cabo (CHAYANOV, 1974, p. 132).

Com essa compreensão teleológica, ou seja, que os fins justificam os meios,
o autor quer demonstrar que a finalidade principal da unidade econômica campesina
era o bem-estar da família, o qual determina a intensidade e a extensão do trabalho.
Assim, submete-se o econômico ao social, buscando maximizar o uso de fatores
para buscar a satisfação do bem-estar da família, cujo valor é relativo a cada família.
Chayanov (1974) aponta que os camponeses não visavam prioritariamente o
lucro e nem a acumulação de recursos, mas a garantia da reprodução da família e
da propriedade, uma vez que a unidade camponesa era ao mesmo tempo unidade
de produção e unidade de consumo.
Assim, o trabalho do camponês se limitava a produzir para satisfação das
necessidades da família, ou seja, enquanto essas necessidades não estavam
supridas, o trabalho seria priorizado e mais intensificado, ao passo que uma vez
atingido o grau de satisfação necessário da família, o trabalho passaria a ter uma
valorização menor.
Outra especificidade da unidade de produção familiar camponesa era o
processo de autoexploração, que deriva da capacidade de produzir em condições
que levariam à falência um empreendimento com objetivo puramente mercantil. Isso
ocorria porque as famílias camponesas eram capazes de trabalhar mais, vender
seus excedentes a preços abaixo do preço de mercado e, no entanto, continuar
produzindo ano após ano.
Com o avanço do progresso técnico, determinada tecnologia que possibilitava
o aumento da produção com menos penosidade, seria ou não utilizada pela família
camponesa desde que o tempo ocioso criado pelo uso dessa tecnologia não viesse
a desagregar a relação que determina o grau de esforço para atender o grau de
satisfação, podendo esse tempo ocioso ser ocupado em outra atividade que gerasse
melhor rendimento.
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Por fim, em Chayanov (1974) encontram-se vários elementos endógenos para
compreender a reprodução social da unidade de produção camponesa, os quais são
importantes quando se busca entender como as unidades familiares de produção
agrícola reproduzem-se e sobrevivem no processo da industrialização da agricultura
no sistema capitalista.
Porém, a unidade familiar agrícola não é uma ilha isolada, ela está inserida
em uma comunidade, convivendo com outras famílias com as quais mantém
relações sociais e econômicas, assim como se relacionam com o mundo urbano e
com o mercado, mas com este a integração é parcial, “não só no sentido de que
parte da subsistência vem da autoprodução, mas também indica certa flexibilidade
nestas relações com o mercado” (ABRAMOVAY, 1998, p.104). Entretanto, essa
característica de “integração parcial a mercados incompletos” (ABROMOVAY, 1998)
do modo de vida camponês muda quando se estuda o modo de vida da agricultura
familiar característica do Sul do Brasil.
Para Abramovay (1998), o que provoca essas transformações nas unidades
familiares de produção agrícola são as relações mercantis que ocorrem quando:
Os mecanismos de preços adquirem a função de arbitrar as decisões
referentes à produção, de funcionar como princípio alocativo do trabalho
social, a reciprocidade e a personalização dos laços sociais perdem
inteiramente o lugar, levando consigo o próprio caráter camponês da
organização social (ABRAMOVAY, 1998, p. 117).

Ou seja, para esse autor, a unidade de produção da agricultura familiar
moderna não tem mais nada a ver com a unidade de produção camponesa, são
distintas na sua racionalidade e na integração aos mercados:
Integram-se plenamente a estas estruturas nacionais de mercado,
transformam não só sua base técnica, mas sobretudo o círculo social em
que se reproduzem e metamorfoseiam-se numa nova categoria social: de
camponeses, tornam-se agricultores profissionais.[...] Os laços comunitários
perdem seu atributo de condição básica para a reprodução material. Os
códigos sociais partilhados não possuem mais as determinações locais
(ABRAMOVAY, 1998, p. 127).

Surge assim, para Abramovay, o modo de vida da agricultura familiar,
integrada plenamente às estruturas de mercado com mudanças na base técnica e
do círculo social, e que Silva (1998, p. 37) acrescenta: “a agricultura familiar
incorpora o progresso técnico e se vincula ao CAI - Complexo Agro-Industrial”.
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Entretanto, muitas características dos agricultores familiares herdadas dos
camponeses não foram totalmente destruídas no processo de transformação e
modernização da agricultura, como: o uso intenso da mão de obra familiar (como na
atividade leiteira); a prioridade de atender as necessidades de consumo da família; e
as relações sociais de reciprocidade com parentes, vizinhos e amigos na formação
de redes de cooperação.
Assim, a agricultura familiar que está inserida no mercado formou-se a partir
das transformações sociais, econômicas, ambientais e tecnológicas que ocorreram
no século XX, mas com suas peculiaridades originais do modo de vida camponês. É
esse modo de vida de agricultores familiares que predomina no município de Sete de
Setembro, assim como a vinculação deles à cadeia produtiva do leite.

4 O PODER DE MERCADO DO OLIGOPSÔNIO DAS INDÚSTRIAS DE
LATICÍNIOS

A inserção das famílias produtoras de leite deste estudo nas relações
econômicas junto a mercados assimétricos não-competitivos evidencia uma
fragilidade em relação à outra ponta da relação comercial, as grandes indústrias da
cadeia do leite (que possuem força de determinar os preços aos produtos). Essas
formam o que se chama de oligopsônio (poucos compradores) que atuam
praticamente como um monopsônio (único comprador) que compra o produto dos
diversos (milhares) vendedores, os produtores de leite.
Como toda firma, o monopólio e os oligopólios ou o monopsônio e os
oligopsônios buscam maximizar seu lucros. Esse objetivo será mais facilmente
alcançado quanto maior for o seu poder de mercado. Uma forma de aumentar seu
poder de mercado é um oligopsônio atuar como se fosse uma única firma
(monopsônio). Ou seja, não havendo competição pelo produto (leite), podem
oferecer por ele preços até mesmo abaixo do seu custo de produção.
No caso dos oligopsônios, o poder de mercado (poder de impor preços ao
produto) varia de acordo com a interação entre as empresas que o formam, pois se
elas competirem agressivamente pela compra do produto, seu poder de mercado
diminuirá. Porém, se fizerem conluio ou cooperação entre si, o seu poder de
mercado para fixar os preços aumentará.
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Diferentemente do mercado competitivo em que a empresa tem que adequar
sua produção de acordo com os preços de mercado, a empresa com poder de
monopsônio, ao fixar o preço que paga aos diversos produtores, deverá levar em
consideração a elasticidade da oferta, e fixará o menor preço possível para manter o
interesse dos produtores ofertando a quantidade que a empresa tem interesse de
receber/comprar. Por outro lado, esse preço estará de acordo com o lucro que a
empresa (que detém o poder de monopsônio) pretende obter na comercialização de
seu produto manufaturado (a partir da matéria-prima comprada dos diversos
fornecedores).
À época do presente estudo, o mercado comprador de leite dos produtores
rurais no Rio Grande do Sul estava concentrado em poucas empresas, como a
Avipal

(empresa

Elegê

Alimentos)

e

a

Parmalat,

as

quais

detinham

aproximadamente 70% do mercado gaúcho (STOCKMANN, 2002, p. 42), o que
caracteriza um oligopsônio. Como resultado desse domínio, as empresas podiam
oferecer um preço menor aos produtores, bem como impor condições para compra,
tais como o controle de qualidade do leite, estipular quantidades mínimas a adquirir,
roteiros de coleta, entre outros.
Se existe esse poder por parte de um dos elos da cadeia do setor leiteiro,
fazem-se necessárias medidas de organização nos demais elos. Nesse sentido, a
revisão teórica proporcionou entender que relações de reciprocidade associadas às
referências simbólicas dos agricultores familiares produzem estruturas de relações
econômicas,

formando

redes

de

cooperação,

influenciando

na

produção

agropecuária e servindo para fortalecer as famílias produtoras de leite no
enfrentamento ao oligopsônio das indústrias de laticínios.

5 O CASO DOS PRODUTORES DE LEITE DO MUNICÍPIO DE SETE DE
SETEMBRO/RS

O município de Sete de Setembro emancipou-se em 1997. Localiza-se na
região das Missões, ao Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Atualmente
possui uma área total de 130 km² (PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE DE
SETEMBRO, 2007), situando-se na longitude - 54º27’30.30” e na latitude 175
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28º07’41.84”, com uma altitude média de 280 metros, apresentando uma
predominância de relevo suave ondulado e do solo argiloso.
Conforme FEE (2005), esse município apresenta uma evolução econômica de
175,7% no PIB total, no comparativo do ano de 1999 para 2003, passando de R$
10.518.000,00 em 1999 para R$ 28.999.000,00 em 2003. Desse total, coube ao
setor agropecuário 75,8%.
Conforme dados do IBGE (2005), o município possui em sua estrutura
fundiária 31,8% das propriedades rurais com menos que 10 ha e 65,5% com áreas
variando de 10 ha a menos de 100 ha, ou seja, 97,3% das propriedades possuem
menos de 100 ha.
A população é de 2.059 habitantes (IBGE, 2005), sendo 80% rural e somente
20% urbana. Entretanto, cabe destacar que, nos últimos seis anos, segundo IBGE
(2005), registrou-se um crescimento de 10% da população urbana, diminuição de
22,5% da população rural e uma diminuição de 13,8% da população total.
Destaca-se a presença marcante dos imigrantes europeus, sendo a maioria
das famílias de agricultores residentes nesse município descendente de imigrantes
poloneses.
O histórico agrário de Sete de Setembro apresenta entre os principais
sistemas de produção: a bovinocultura de leite com base nas pastagens anuais e
perenes, na silagem e em farelos de grãos; as lavouras de soja e trigo, cuja
produção destina-se para comercialização ao mercado regional, nacional e
internacional; lavoura de milho com objetivo de consumo na propriedade; a produção
de subsistência para a própria família e em menor escala a produção de suínos
confinados em pocilgas, com destino comercial junto aos frigoríficos da região.
A utilização de máquinas e equipamentos cresceu a partir do final dos anos
1990, especialmente com o surgimento dos financiamentos pelo Pronaf em 1996.
Atualmente a maioria das lavouras de soja, trigo e milho utiliza máquinas de plantio
direto, pulverizadores e colheitadeiras automotrizes, porém, em menos de 3% da
área total utilizada (IBGE, 1998), ainda existem pequenas áreas em que o preparo
do solo é com tração animal e o plantio, a capina e a colheita são realizadas
manualmente.
Também na bovinocultura de leite houve um incremento na utilização de
equipamentos, conforme o relatório da EMATER/RS (2006), especialmente o uso de
ordenhadeiras mecânicas e resfriadores para armazenagem do leite, o uso de
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equipamentos para silagem de milho, para o plantio de pastagens e o uso de cerca
elétrica e a técnica do pastoreio rotativo.
A comercialização do leite produzido no município ocorre junto a seis
empresas compradoras: Eleva, com posto de resfriamento do leite em Guarani das
Missões; Cooperativa Mixta Tucunduva Ltda (Comtul), com posto de recebimento do
leite em Guarani das Missões; Cooperativa de Produtores de Leite (Coopleite), com
plataforma de resfriamento do leite em Salvador das Missões; Laticínios Becker, com
posto de recebimento do leite em Santo Ângelo e a Laticínios Bom Gosto, com
plataforma de resfriamento do leite em Giruá.
Tesche (2008), em seu estudo realizado em Sete de Setembro/RS, analisou
comparativamente o desempenho socioeconômico de dois grupos de famílias
produtoras de leite (o grupo 1 são produtores de leite que participam de redes de
cooperação e o grupo 2 são produtores de leite que atuam individualmente),
verificando a evolução e a melhoria do desempenho econômico e social do ano de
1999 a 2006.
Como indicadores do desempenho econômico das famílias, utilizou-se a
evolução do patrimônio e do ingresso líquido anual em moeda, no comparativo dos
anos 1999 e 2006, conforme Tabelas 1 e 2.
Tabela 1 - Valor patrimonial total dos produtores de leite de Sete de Setembro/RS.
Período

Patrimônio Médio Total (R$)
GRUPO 1

GRUPO 2

1999

97.349,37

132.259,62

2006

139.176,25

170.339,00

42,9

28,8

Variação % de 1999 para 2006
Fonte: Tesche (2008).

Tabela 2 - Ingresso líquido anual dos produtores de leite de Sete de Setembro/RS proveniente
da agropecuária.
Situação

Ingresso médio líquido anual da agropecuária (R$)
GRUPO 1

GRUPO 2

Em 1999

12.419,37

16.253,67

Em 2006

18.261,81

20.295,33

47,0

24,8

Variação % de 1999 para 2006
Fonte: Tesche (2008).
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Os resultados mostram que em ambos os indicadores econômicos as famílias
do grupo 1 obtiveram melhor desempenho.
Quanto aos indicadores sociais, com a finalidade de avaliar elementos que
possibilitassem uma análise da melhoria das condições sociais obtidas pelas
famílias selecionadas para esta pesquisa, Tesche (2008) utilizou dados existentes
em 1999 e 2006 referentes à construção, à ampliação e ou à reforma da casa, de
banheiro, de fossa séptica, além de dados coletados sobre a posse de
eletrodomésticos, telefone celular, realização de viagens de lazer e participação em
bailes e festas.
A Tabela 3 (p. 15) aponta que todas as famílias pesquisadas apresentaram
uma variação positiva no indicador de infraestrutura social básica sobre a moradia e
a evolução positiva no indicador sobre saneamento básico, com melhor resultado
para as famílias do grupo 1.
Tabela 3 - Infraestrutura social básica dos produtores de leite de Sete de Setembro/RS:
moradia e saneamento básico.
Indicadores de qualidade de vida
Metragem total das casas em 1999 (m²)
Metragem total das casas em 2006 (m)
Variação % de 1999 para 2006
Nº de peças das casas em 1999

GRUPO 1

GRUPO 2

964,0

1.244,0

1.749,0

1.553,0

81,4

25,0

82

92

Nº de peças das casas em 2006

116

110

Variação % de 1999 para 2006

41,4

19,5

Total de casas com pintura recente em 1999

3

4

Total de casas com pintura recente em 2006

10

11

Variação % de 1999 para 2006

233,0

175,0

Total de banheiros de material em 1999

5

7

Total de banheiros de material em 2006

16

15

Variação % de 1999 para 2006

220,0

114,2

Nº de casas com saneamento básico em 1999

6

8

Nº de casas com saneamento básico em 2006

14

14

133,3

75,0

Variação % de 1999 para 2006
Fonte: Tesche (2008).

Entre os fatores que contribuem para isso, além da melhoria de ingressos
monetários, que aumentaram mais para o grupo 1 e possibilitaram a compra de
materiais de construção, essas famílias obtiveram maior acesso que as famílias do
grupo 2 aos programas governamentais que disponibilizavam recursos públicos para
infraestrutura social com baixo custo financeiro.
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O Programa RS Rural (Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado
do Rio Grande do Sul, 2001) ofereceu recursos a fundo perdido (sem a necessidade
de pagamento) ou financiamento com juros de 3% ao ano sobre o saldo
remanescente dos 25% de rebate sobre o valor do capital, além do prazo de sete
anos para pagamento desse saldo em parcelas anuais com dois anos de carência.
Esses recursos foram destinados para melhoria e ampliação da casa, instalação de
banheiro de tijolo e cerâmica, instalação de rede de água e fossa séptica.
Já o Programa Reforma da Habitação/FGTS/COOPERHAF ofereceu um valor
de R$ 8.000,00, sendo R$ 2.093,90 de contrapartida do beneficiário e R$ 5.906,10 a
fundo perdido para reforma e melhoria da casa (telhado, pintura, ampliação) com
recursos do FGTS (COOPERHAF, 2006).
Pela Tabela 4 (p.16), observa-se que um maior número de famílias do grupo
1, em relação ao grupo 02, foi beneficiado pelas políticas públicas dirigidas ao
desenvolvimento rural, sendo que 81,2% das famílias do grupo 1 acessaram o RS
Rural e 100%, o Pronaf Investimento, ao passo que apenas 37,5% das famílias do
grupo 2 acessaram o RS Rural e 87,5%, o Pronaf Investimento.
A

probabilidade

de

enquadramento

nas

regras

desses

programas

governamentais é maior para as famílias que possuem menor renda e patrimônio,
caso das famílias do grupo 1. Além disso, contribuiu também para dar acesso a
esses recursos para as famílias que apresentassem melhor grau de organização,
tanto em grupos como em associações ou condomínios. A participação na formação
de grupos e atividades de mutirão foi determinante para acessar os recursos do RS
Rural.
Tabela 4 - Acesso às políticas públicas pelos produtores de leite de Sete de Setembro/RS
Programas Governamentais

GRUPO 1

GRUPO 2

Nº Famílias

% (n = 16)

Nº Famílias

% (n = 16)

RS Rural

13

81,2

6

37,5

Pronaf Custeio

15

93,7

15

93,7

Pronaf Investimento

16

100

14

87,5

8

50,0

7

43,7

Reforma da Habitação/FGTS/COOPERHAF
Fonte: Tesche (2008).
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Em relação às práticas de reciprocidade realizadas pelas famílias
entrevistadas, são apresentados os resultados na Tabela 5.
Tabela 5 - Práticas de reciprocidade entre os produtores de leite de Sete de Setembro/RS
GRUPO 1

Práticas de Reciprocidade

GRUPO 2

Nº Famílias

%

Nº Famílias

10

62,5

9

Ajuda mútua/mutirão (na silagem, colheita)
Não ajuda mútua/mutirão (silagem, colheita)
Total
Mutirão comunitário (escola-igreja)
Não mutirão comunitário (escola-igreja)
Total

%
56,3

6

37,5

7

43,7

16

100,0

16

100,0

15

93,7

13

81,2

1

6,3

3

18,8

16

100,0

16

100,0

Compartilham máquinas e equipamentos

9

56,3

5

31,3

Não compartilham máquinas e equipamentos

7

43,7

11

68,7

16

100,0

16

100,0

5

31,3

2

12,5

11

68,7

14

87,5

16

100,0

16

100,0

Total
Compra conjunta de insumos
Não compram insumos em conjunto
Total
Fonte: Tesche (2008).

A prática da ajuda mútua, do mutirão com vizinhos, tanto em atividades
econômicas privadas (no plantio, na colheita, na formação da silagem) como em
atividades comunitárias (igreja e escola) é maior entre as famílias do grupo 1, assim
como o compartilhamento de máquinas e equipamentos e a compra conjunta de
insumos para as atividades agropecuárias.
A ajuda mútua, especialmente na realização da silagem, é uma das práticas
de reciprocidade que se destacaram entre os produtores de leite de ambos os
grupos. Mas é na participação em mutirões comunitários que se pode observar a
presença da reciprocidade nas relações sociais dessas famílias de agricultores.
Constata-se que as relações de reciprocidade são importantes na formação
de redes de cooperação, uma vez que as famílias do grupo 1 possuem uma prática
maior em ações que refletem a reciprocidade e a confiança, mas, apesar de ser em
menor grau, essas práticas também estão presentes entre as famílias do grupo 2.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho utilizou-se de referenciais teóricos para entender as relações
socioeconômicas endógenas e exógenas da agricultura familiar em uma região do
Rio Grande do Sul.
Das relações endógenas entende-se a lógica econômica da unidade agrícola
familiar de produzir o necessário para o autossustento com adequado uso da mão
de obra familiar disponível. De outro lado, as relações exógenas dos agricultores
familiares favorecem a compreensão de diversos costumes, tradições, cultura e
simbolismos presentes nessas relações sociais, ao mesmo tempo em que se
percebe a transformação em agricultores integrados ao mercado e aos complexos
agroindustriais. Entretanto, além das relações de intercâmbio praticadas com o
mercado, existem as trocas de produtos e mão de obra com os vizinhos, parentes e
amigos que preservam as relações de reciprocidade dos antigos agricultores
coloniais descendentes de camponeses europeus.
As relações de reciprocidade produzem valores humanos de confiança e
solidariedade, cimentando as redes de cooperação, nas quais não apenas ocorrem
relações econômicas de intercâmbio, mas também relações econômicas com base
na reciprocidade.
Essas redes de cooperação são tipos de redes sociais com variadas e
complexas conexões que se formam nos grupos de agricultores, em geral a partir
das relações de parentesco, de vizinhança, de compadrio ou de amizade. Buscam
objetivos particulares e econômicos, assim como objetivos sociais. São redes que
combinam, ao mesmo tempo, trabalho, produção, comercialização e reciprocidade.
Observou-se que as redes de cooperação influenciam positivamente no
desempenho socioeconômico dos agricultores familiares. Constou-se que essas
redes estão baseadas nas relações de reciprocidade entre as famílias de produtores
de leite, seja na produção (ajuda mútua, mutirão e compartilhamento de
equipamentos), seja na comercialização (venda conjunta), assim como no acesso ao
crédito dos programas governamentais, em que a confiança é o elo de garantia
dessas relações.
Assim, conclui-se que as redes de cooperação formadas entre produtores de
leite são geradas a partir de relações de trabalho e das relações sociais de
reciprocidade, cabendo à dádiva um papel importante na formação de confiança
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entre os entes formadores dessas redes. E essas redes de cooperação contribuem
para que os agricultores familiares possam não apenas sobreviver, mas obter
melhores resultados econômicos e melhores condições de vida.
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Crescimento de Linguados Paralichthys Orbignyanus
(Valenciennes, 1839) em Policultivo com Tainhas Mugil Platanus
(Günther, 1880) em Viveiros de Solo47
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RESUMO
Com o objetivo de avaliar o crescimento de linguados e tainhas em viveiros de solo
abastecidos com água estuarina, foram testadas duas densidades de estocagem de
juvenis de linguados Paralichthys orbignyanus, com peso inicial 28,10 ± 5,85 g e
comprimento de 14,38 ± 0,95 cm, nas relações de lotação de 1:4 e 1:8 (juvenis:m²) e
tainhas Mugil platanus, com peso inicial de 31 ± 0,25 g e comprimento de 8,33 ±
0,20 cm, com uma lotação de 1:8 (juvenis:m²), em um policultivo de dois tratamentos
com três repetições. Os peixes receberam ração extrusada de 42% de proteína
bruta, na proporção de 8% do peso vivo, durante o outono e o inverno, em um
período de 196 dias. Foram observados diariamente os parâmetros de qualidade da
água, temperatura, salinidade, pH, O2D, %Sat O2, transparência e cor da água; e
quinzenalmente foi realizada análise de amônia total e considerados dentro dos
limites normais das duas espécies. Os viveiros foram adubados com esterco bovino
curtido na proporção de 200g/m². Não foram encontradas diferenças significativas
nas avaliações de crescimento, sobrevivência, fator de condição corporal e
conversão alimentar aparente.
Palavras-chave: Paralichthys Orbignyanus. Mugil Platanus. Policultivo. Viveiro de
Solo.
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1 INTRODUÇÃO

A estrutura econômica rural do estuário da Lagoa dos Patos caracteriza-se
por propriedades que atuam na agricultura e na pesca, tanto industrial como
artesanal (REIS; D’INCAO, 2000). Na região estuarina, a planície costeira apresenta
características descritas por Seeliger e Cordazzo (2002), adequadas para a
construção de viveiros que podem ser abastecidos pela água da lagoa. Vários
autores têm estudado a possibilidade de criação de linguado Paralichthys
orbignyanus (VALENCIENNES, 1839), (WALESIESKY et al., 1994; FONSECA
NETO; SPACH, 1999; SAMPAIO; BIANCHINI, 2002); assim como de tainha Mugil
platanus (CERQUEIRA, 1992; GODINHO et al., 1988; SAMPAIO et al., 1999a;
SAMPAIO et al., 2001b; SCORVO et al.,1988a; SCORVO et al., 1992b; SCORVO et
al., 1995c), o que resultaria em uma alternativa de produção, principalmente para
produtores rurais e uma oportunidade econômica para pescadores artesanais.
Em viveiros de solo, a produção de peixes é influenciada pela produtividade
natural do ambiente. Os peixes utilizam o plâncton como alimento natural, como
fonte de proteínas, vitaminas e minerais (HANEZ, 1986). A fertilização pode ser
realizada através de compostos químicos e orgânicos (CASTAGNOLLI, 1992). Sua
utilização depende de se ter conhecimento da composição dos nutrientes
disponíveis em um ambiente (BOYD; SNOW, 1975), e a sua resposta em produção
primária pode ser avaliada pelo equilibro na relação C:N:P (COTTRELL;
KIRCHMANN, 2000). A eutrofisação é positiva quando aumentar a produção e
produtividade de um cultivo e negativa quando leva a um crescimento desordenado
dos organismos aquáticos (BOYD, 1982).
São citadas entre as tainhas 7 espécies que habitam águas brasileiras
(FROESE; PAULY, 2007), entre elas, a M. platanus tem hábito alimentar onívoro,
detritívoro (VIEIRA et al., 1998; OKAMOTO, 2006), com preferência pelo consumo
de algas (GODINHO, 2005). Poucos trabalhos foram realizados com policultivo para
essa espécie, porém, policultivos com espécies do mesmo gênero têm sido
realizados com sucesso em países do oriente (PILLAY; KUTTY, 2005). Por sua vez,
o linguado P. orbignyanus é um peixe carnívoro. Os linguados P. orbignyanus e as
tainhas M. platanus são espécies pescadas no estuário da Lagoa dos Patos (IBAMA,
2005). As duas espécies são consumidas pela população e podem ser produzidas
em viveiros de solo, em ambientes estuarinos, como é o caso do estuário da Lagoa
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dos Patos, em sistema de policultivo. É um sistema que permite a criação de
espécies com hábito alimentar conflitante (NORBIS; GALLI, 2004), como é o caso do
experimento aqui descrito, de criação de P. orbignyanus com M. platanus.
A produção de algumas espécies marinhas ainda vem sendo realizada em
nível experimental, não havendo registros de sua produção comercial (CERQUEIRA,
2004). Através deste experimento, avaliou-se o crescimento de linguados e tainhas
em policultivo, em viveiros de solo, nas estações de outono e inverno.

2 OBJETIVO

Avaliar o crescimento de linguados e tainhas em policultivo, em viveiros de
solo, no período de outono e inverno.

3 MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado em seis viveiros de terra pertencentes ao
Laboratório de Aquacultura Continental da Furg - LAC/Furg, localizados junto ao
estuário da Lagoa dos Patos, enseada Saco do Justino, no Sul do Estado do Rio
Grande do Sul, Brasil.
Inicialmente os viveiros foram drenados, desinfetados com cal virgem na
dosagem de 100 g.m²-¹. A seguir, permaneceram em estabilização por 15 dias para
após serem cheios e receberem os juvenis. Para evitar a entrada de espécies
indesejáveis, as tomadas de água do estuário receberam filtros de tela (875 m), do
tipo utilizado em poços semiartesianos. As telas envolviam canos vazados de PVC
de 100 mm, medindo 3 m cada (dois canos de 3 m para cada moto-bomba). Sobre o
filtro foi feito revestimento com tela de nylon de 2 mm. A manutenção desses filtros
foi realizada a cada 24 horas de funcionamento ou quando apresentassem risco de
entupimento por colmatação. A água foi colhida através de duas moto-bombas de 2
CV, com tubulação de 2” (50 mm), na profundidade de 25 cm da lâmina d’água, no
estuário da Lagoa dos Patos. Para garantir o abastecimento em função do
movimento de marés, foi escavado, no momento de vazante, um canal de
abastecimento na praia, com 60 m de comprimento.
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Na entrada de água, independentemente para cada viveiro, a tubulação foi
reduzida para 40 mm. Nessas entradas foi montado um sistema de aeração tipo
Venturi. Após o enchimento, os viveiros receberam água somente para a
manutenção do nível, até o final do experimento.
Para evitar impactos no estuário durante a secagem dos viveiros, o canal de
esvaziamento foi interceptado por um talude com dois sistemas de drenagem tipo
cachimbo, com canos de PVC de 100 mm. O sistema de drenagem dos viveiros foi
transformado de monge para cachimbo móvel, com canos de PVC de 100 mm, e
esses foram telados por segurança contra fugas, especialmente em momentos de
alta precipitação pluviométrica.
Duas lotações de linguados P. orbignyanus de 1:4 (1 juvenil:4 m²) e de 1:8 (1
juvenil:8 m²) e uma lotação de tainhas M. platanus de 1:8 (1 juvenil:8 m²) foram
utilizadas em 6 viveiros de solo, com 3 repetições.
Os juvenis de P. orbignyanus foram criados na Estação Marinha de
Aquacultura Prof. Marcos A. Marchiori, a partir de matrizes e reprodutores selvagens
capturados na costa oceânica. Foram aproveitados peixes provenientes de seleção
anterior, e seu peso médio inicial foi de 27,58 g ± 5,53 g e comprimento médio inicial
de 14,51 ± 1 cm.
As tainhas M. platanus foram coletadas com tarrafa de amostragem com
malha 5 mm, no estuário da Lagoa dos Patos, ficando estocadas em um viveiro.
Depois de identificada a espécie, foi introduzida no experimento com peso médio
inicial de 31,00 ± 4,02 g e comprimento médio inicial de 14,00 ± 0,50 cm.
Para o controle de predadores, foram utilizados fogos de artifício (foguetes) e
cão adestrado. Diariamente os viveiros foram percorridos para espantar possíveis
predadores, especialmente aves.
A alimentação natural foi estimulada através de fertilização com esterco
bovino, como recomendado por Woynarovich (1983), recolhido de curral e
biotransformado em composto, por fermentação aeróbica, adicionado mensalmente
aos viveiros na proporção de 2.000 kg.ha-¹. A alimentação artificial utilizada, à qual
os linguados já estavam adaptados no laboratório da Estação Marinha de
Aquicultura EMA/Furg, foi ração extrusada com 43% de proteína bruta (PB)
(Aquafish Juvenil Tilápia Supra®), fornecida na quantidade de 8% da biomassa de
peixes, de acordo com o peso médio inicial dos peixes, e ajustada após cada
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biometria. A ração foi pesada com balança eletrônica Filizolla® modelo MF-6 com
precisão de 1,00 g.
O experimento teve a duração de 192 dias, durante o outono e o inverno. Nos
períodos em que a temperatura da água ficou abaixo de 16°C, o fornecimento de
ração foi reduzido de 8% para 4% da biomassa estimada. Nas temperaturas abaixo
de 10ºC, não foi fornecida ração. Essas atitudes visaram prevenir o acúmulo de
sobras de alimento nos viveiros, o que poderia ocasionar perda da qualidade da
água. O critério adotado foi a observação da temperatura e, conforme esta: 1º)
fornecer a ração do dia sem restrição; 2º) no dia seguinte, observada a sobra, há
redução da quantidade ofertada; 3°) sempre que a temperatura retornou aos níveis
supramencionados, o fornecimento de ração voltou ao normal no mesmo dia.
A qualidade da água para os seguintes fatores foi avaliada diariamente: a
temperatura em °C, o O2D em mg.l-¹ e o percentual de saturação de oxigênio foram
medidos com o Oxímetro Digital SL 520 Solar®; a salinidade foi medida com um
refratômetro de mão Ref. 201/211/201bp Solar®, com precisão de 1‰; o pH foi
medido com pHmetro Digital SL 110 Solar®; e a transparência do Disco de Secchi,
conforme a metodologia recomendada por Esteves (1988). Quinzenalmente foi
realizada a coleta de água para a avaliação da amônia total, de acordo com método
recomendado pela Unesco (1983). As análises foram realizadas no laboratório de
química da EMA/Furg.
Mensalmente foi realizada biometria para avaliação de peso e comprimento
total (CT), com n = 15% das parcelas, sendo os peixes amostrados com rede de
arrasto de panagem de multifilamento com malha de 12 mm. As pesagens foram
realizadas com balança eletrônica OHAUS modelo SCOUT com precisão de 0,01g.
Os peixes foram medidos com ictiômetro com precisão de 1,00 mm.
A taxa de crescimento específico diário foi calculada de acordo com Legendre
e Kerdchuen (1995), através da equação: TCE = 100.(ln Pm final – ln Pm inicial).t-1,
em que ln = logaritmo neperiano; Pm = peso médio; e t = tempo em dias.
Para cálculo do fator de condição de acordo com Vazzoler (1981), foi utilizada
a equação: FC = Peso.(Comprimento total)-3.100.
O valor da conversão alimentar aparente (CAa) foi determinado de acordo
com Santos e Brandão (1995), através da equação: CAa = (Peso da ração fornecida
no período).(Peso final – Peso inicial)-1.
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A biomassa foi calculada conforme Piedras et al., (2004), a partir dos pesos
finais de cada espécie, para cada tratamento, e extrapolada para produção por
unidade de área (ha).
Os resultados das parcelas foram verificados em sua normalidade e
homocedasticidade e, após, submetidos à Análise de Variância Simples (Anova –
one way) utilizando-se o programa Statistica 6.0. Sempre que se observaram
diferenças significativas (p<0,05), aplicou-se o teste de Tukey para comparação das
médias.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Qualidade da Água

Os resultados observados dos parâmetros de qualidade da água, durante o
período experimental, mostrados na Tabela 1, podem ser considerados como típicos
de outono e inverno de clima subtropical para o estuário da Lagoa dos Patos
(KANTIN, 1983).

Tabela 1 - Dados ambientais médios de seis viveiros, registrados durante o período
experimental, de 20 de março a 27 de setembro de 2007 - LAC/Furg.
Temperatura
(ºC)

Transparência
(cm)

pH

Março

25,53

>60

8,01

Abril

22,51

>60

7,82

Maio

14,95

>60

Junho

12,13

Julho

10,76

Agosto
setembro

Meses

02D (%
Saturação)

0 2D
(mg/L)

19,94

46,93

5,35

15,30

69,21

5,35

7,96

11,84

63,43

5,64

>60

7,72

9,36

58,94

5,27

>60

7,97

5,18

34,54

5,09

12,79

>60

7,90

3,99

55,66

5,43

18,37

>60

7,90

2,60

77,72

7,87
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4.1.2 Desempenho

4.1.2.1 Crescimento

Ao avaliar os resultados experimentais de crescimento de linguados em
função de lotação, a análise estatística revelou diferença significativa (p<0,05) entre
os resultados obtidos nas três unidades experimentais do T1 .dos tratamentos com
as parcelas 2 (T1) e 4 (T2). Nessa abordagem, o teste Tukey mostrou que os
viveiros (parcelas) 2 (T1) e 4 (T2) diferiram dos demais dentro dos respectivos
tratamentos. A exclusão desses viveiros da análise de variância foi possível, e
dando continuidade a ela com duas repetições, encontrou-se diferença altamente
significativa (p<0,01) para peso final e para comprimento final dos linguados, e as
tainhas continuaram não tendo seu crescimento afetado pelas lotações de linguado.
O teste de Tukey mostrou que os linguados do T2 tiveram crescimento
significativamente superior (p<0,01) aos linguados do T1. Os linguados criados em
menor densidade (1 juvenil:8 m²) cresceram mais e tiveram peso ao final do
experimento de 48,64 ± 10,81 g e comprimento de 17,60 ± 1,39 cm, contra um peso
de 39,05 ± 9,22 g e um comprimento de 16,38 ± 1,22 cm no tratamento com maior
densidade (1 juvenil:4 m²).
Os linguados do viveiro 2 apresentaram maior peso final 56,68 ± 17,83 g que
os criados nos viveiros 3 e 5 (Figura 1), o que demonstra que houve nessa parcela
um fator adicional que promoveu o crescimento desproporcional dos peixes.
Analisando-se os registros desse viveiro, observou-se, no final do experimento, a
presença de grande quantidade de crustáceos, Cyrtograpsus angulatus. Esse
crescimento pode ser justificado observando o trabalho de Guedes et al. (2004), que
analisaram a alimentação e os hábitos alimentares dos linguados Citharichthys
spilopterus (GÜINTER, 1862) e Symphurus tessellatus (QUOY; GAIMARD, 1824),
na Baia de Sepetiba, no qual citam que a principal fonte alimentar dessas espécies
é a Crustacea; Pesquisando o conteúdo estomacal de cinco espécies de linguados
em Wellington Harbour, na Nova Zelândia, Livingston (1987) relata que crustáceos
fazem parte da dieta de espécies de linguados. Assim, é possível que os
Cyrtograpsus angulatus tenham servido como alimento natural. Foram encontrados
em todos os viveiros do experimento peixes invasores, entre os quais Jeninsia
multidentata, Cnesterodom decemmaculatus e Phalloceros caudimaculatus, assim
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como Neanthes succinea (Polichaeta). Essas espécies fazem parte da ictiofauna e
da fauna bentônica do estuário da Lagoa dos Patos e, por sua vez, podem compor a
dieta do linguado Paralichthys orbignyanus, que é uma espécie marinha estuarina
dependente (FAO, 1994). Nesse viveiro houve o ataque de uma lontra, Lontra
longicaudis (OLFERS, 1818), resultando em menor sobrevivência de linguados
nessa parcela no final do experimento, o que elevou a relação espaço-indivíduo
para a lotação de 1:6 (Tabelas 2 e 3), mas a sobrevivência final não foi influenciada
de modo significativo. Os linguados da parcela 4 (T2) apresentaram peso menor
36,96 ± 9,23g que as demais parcelas do mesmo tratamento. Avaliando-se as
características desse viveiro em relação aos demais, verificou-se que ele
apresentou quantidade maior de Spartina sp que os demais, o que possivelmente
limitou o acesso dos linguados à ração ou ao alimento natural, pode-se supor que
também tenha sido alvo da predação de lontra, porém, não foram encontradas
evidências.
Tabela 2 - Lotação, sobrevivência e área dos viveiros experimentais para linguados.
Porbignyanus. Os viveiros 2 e 4 foram excluídos do experimento
Viveiro

Lotação
Inicial
Linguado

Relação
Inicial
2
(peixe/m )

Lotação
Final
Linguado

Relação
Final
2
(peixe/m )

Sobrevivência
Linguado
(%)

Área dos
Viveiros

2

61

1:4

40

1:6,1

66

244

3

62

1:4

37

1:6,7

60

248

4

53

1:4

26

1:8,2

49

212

5

29

1:8

27

1:8,6

93

232

6

35

1:8

32

1:8,7

91

280

7

27

1:8

32

1:6,2

81

216

Tabela 3 - Lotação, sobrevivência e área dos viveiros experimentais para tainhas. Mugil
platanus. Os viveiros 2 e 4 foram excluídos do experimento
Viveiro

Lotação
Inicial
Tainha

Relação
Inicial
2
(peixe/m )

Lotação
Final
Tainha

Relação
Final
2
(peixe/m )

Sobrevivência
Tainha
(%)

Área dos
Viveiros

2

31

1:8

31

1:8

100

244

3

31

1:8

28

1:8,9

90

248

4

27

1:8

27

1:8

100

212

5

29

1:8

29

1:8

100

232

6

35

1:8

35

1:8

100

280

7

27

1:8

25

1:8,6

93

216
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Figura 1 - Crescimento em peso (média ± EP) de juvenis de linguados Paralichthys
m2-1
orbignyanus em lotações T1 = 1:4 e T2 = 1:8 (juvenil
) e temperaturas médias
da água. Letras diferentes indicam diferença significativa (p<0,01) entre os
tratamentos em cada biometria.

4.1.2.2 Sobrevivência
Figura 2 - Sobrevivência de Linguados Paralvchtis orbignyanus em policulivo com Tainha
Mugil platanus em viveiros de solo. Letras diferentes indicam diferença
significativa (p<0,05) entre tratamentos
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Sobrevivência em uma criação é a quantidade final de indivíduos de uma
mesma espécie que permanecem vivos quando submetidos a certas condições em
um determinado período. Para Blackburn e Clarke (1990), peixes confinados em
altas densidades podem apresentar estresse crônico, o que pode resultar na
susceptibilidade a doenças e aumentar a taxa de mortalidade.
A sobrevivência dos linguados em T2 cultivados em menor densidade foi
significativamente superior (p<0,05), 86,5 ± 7,0%, em relação à sobrevivência dos
linguados T1 cultivados em maior densidade, 54,4 ± 7,5%, (Figura 2).
Apesar das baixas temperaturas, queda de salinidade e pH para as condições
dos viveiros, verificou-se uma sobrevivência média final para tainhas de 95,2 ± 6,8%
para T1 e 96,3 ± 5,2% para T2, não havendo diferença significativa entre as
sobrevivências em função de maior ou menor densidade de linguados (Figura 2).
Wasielesky et al., (1998), verificaram sobrevivência de 0% nas primeiras 24 horas de
teste agudo na temperatura de 7ºC e a 8ºC, que em 7, 8, 9 e 10ºC os linguados
perderam a capacidade mimética, e não apresentaram nessas temperaturas
capacidade de digerir alimento, em 96 horas, essas observações em laboratório
ocorreram com densidade de 1 juvenil/10 l e demonstram que a campo faixas de
temperatura estressoras podem ter tido seus efeitos deletérios minimizados pela
menor lotação, ocasionando diferenças de crescimento entre os tratamentos, porém,
isso ainda necessita de comprovação experimental. Pesquisando o efeito da
temperatura sobre o crescimento e sobrevivência de juvenis de tainha, em tanques
plásticos de 50 l, com diferentes temperaturas e na densidade de 1 tainha.l-1,
Okamoto et al. (2006) obtiveram sobrevivências de 99% (20°C), 100% (25°C) e 94%
(30°C), semelhantes às observadas neste experimento (T1 tainha = 95,2 ± 6,8% e
T2 tainha = 96,3 ± 5,2%), embora neste experimento tenham se observado médias
de temperatura inferiores (Figura 1).
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4.1.2.3 Fator de Condição Corporal
Figura 3 - Fator de condição de linguados Paralichthys orbignyanus em T1 = densidade 1:4 e
T2 = densidade 1:8

Fator de Condição
0,98
0,96
0,94
0,92
0,90
0,88
0,86
0,84

T1 Linguado

T2 Linguado

0,82

Biometrias

0,80
0,78
1

2

3

4

5

6

Figura 4 - Fator de condição de tainhas Mugil platanus em T1 = densidade de linguado de 1:4 e
T2 = densidade de linguado de 1:8.
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Figura 5 - Fator de condição corporal dos linguados e tainhas em 192 dias de policultivo.
Letras iguais entre tratamentos ( T n) indicam que não houve diferença. Letras
diferentes dentro de tratamentos indicam diferença significativa (p<0,05) dentro da
espécie considerada

Fator de condição corporal é a expressão matemática dada pelo quociente do
peso de um indivíduo pelo seu comprimento elevado ao cubo, multiplicado por 100.
Essa expressão cria um valor que permite a comparação da relação entre os tecidos
ósseo, muscular e adiposo, assim como da qualidade sanitária que é reflexa da
constituição dos indivíduos que pode ser interpretada em seu fenótipo como o
resultado da inteiração entre os fatores hereditários e ambientais que, em uma
criação, são manipulados pelas ações em alimentação, manejo e sanidade. A ração
utilizada neste experimento conteve 42% de proteína. Lee et al., (2002),
pesquisando em P. olivaceus os requerimentos proteicos (utilizando caseína e
farinha de peixe), em dietas isocalóricas, recomenda para o crescimento ótimo de
juvenis entre 22,7 g e 110 g um nível de 45% de proteína na dieta. Dessa forma a
ração fornecida pode não ter sido suficiente para os requerimentos dos peixes,
ficando o alimento natural do viveiro como fator de compensação, o que
proporcionou aos linguados diferença de crescimento entre as lotações testadas,
não ocorrendo com as tainhas que foram estocadas na mesma lotação nos
tratamentos experimentais. Não houve diferenças significativas entre os fatores de
condição corporal dos linguados (Figura 3) nas diferentes lotações (p>0,05), assim
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como não houve também diferença significativa entre os fatores de condição das
tainhas (Figura 4) no policultivo com diferentes lotações dos linguados, o que
provavelmente ocorreu em função das temperaturas de inverno que provocaram
perda de peso dos animais e, associado a isso, a redução da salinidade durante o
período experimental também contribuiu para não haver melhor desempenho porque
mesmo estando dentro de uma faixa tolerável ainda não é a recomendada pelos
autores já citados. Encontrou-se, contudo, diferença significativa (p<0,05) entre os
fatores de condição calculados ao longo do tempo dentro dos tratamentos T1 (tainha
1:8 e linguado 1:4) e T2 (tainha 1:8 e linguado 1:8), demonstrando claramente o
efeito do outono e do inverno, que provocaram a queda da temperatura e da
salinidade. Fonds et al., (1995) estudaram a alimentação e o crescimento de juvenis
de P. olivaceus em relação à temperatura e à provisão de alimento, relatam que as
temperaturas limites encontradas ficaram na faixa de 9ºC a 32ºC, porém, quando
descrevem a adaptação dos peixes às condições experimentais, relatam que na
primeira semana ocorreu mortalidade de 46% do lote. O linguado P. orbignianus é
uma espécie euritérmica e resiste a temperaturas entre baixa de 8 a 10ºC e alta de
30 a 31ºC (WASIELESKY et al., 1998).

4.1.2.4 Conversão Alimentar Aparente

Os linguados apresentaram em T1 conversão 28,83 e, em T2, conversão
21,38. As tainhas, por sua vez, apresentaram em T1 conversão 29,89 e, em T2,
conversão 43,80 (Tabela 4). A conversão alimentar aparente foi calculada através da
fórmula: Caa = Ração fornecida (ajustada por sobrevivente) / (peso médio inicial –
peso médio final), e apresenta resultados pouco satisfatórios em uma análise de
produtividade, porém, é muito positivo se ponderarmos a situação de que os peixes
estocados não se interessaram pelo alimento fornecido e sim pelo alimento natural
encontrado nos viveiros.
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Tabela 4 - Valores médios dos parâmetros avaliados no experimento de Crescimento de
linguados Paralichthys orbignyanus (Valenciennes, 1839) em Policultivo com
Tainhas Mugil platanus (GÜNTHER, 1880) em Viveiros de Solo, em 192 dias de
criação
Parâmetro / tratamento

T1 Linguado

T2 Linguado

T1 Tainha

T2 Tainha

Comprimento total inicial (cm)

14,25 ± 0,90

14,70 ± 1,05

8,33 ± 0,00

8,33 ± 00

Comprimento total final (cm)

16,80 ± 1,22

17,60 ± 1,39

16,76 ± 0,95

15,93 ± 1,16

Peso inicial (g)

27,57 ± 6,55

20,50 ± 6,55

31,00 ± 0,00

31,00 ± 0,00

Peso final (g)

39,05 ± 9,22

48,41 ± 10,81

43,19 ± 7,76

41,54 ± 9,41

Ganho de peso (g)

11,48 ± 2,77

18,91 ± 3,75

12,19 ± 5,48

10,54 ± 9,41

1,42 a

0,77 a

1,59 a

2,18 a

Conversão alimentar aparente

Durante o experimento não foi possível observar a busca da ração extrusada
pelos linguados, mesmo sendo treinados ao seu consumo no laboratório. As tainhas,
por outro lado, apresentaram comportamento de consumo da ração fornecido, mas
também apresentaram conversões muito baixas. Pode-se então concluir que o
alimento fornecido ou não foi suficiente ou não foi o necessário para se encontrar
conversão alimentar melhor e, associado a isso, a temperatura do inverno e a
redução da salinidade não proporcionaram as condições ideais de ganho de peso. A
alimentação ideal para uma espécie é a encontrada por ela em seu habitat, e à qual
é adaptada. Quando se realizam cultivos, deve se buscar o fornecimento de
alimentos que proporcionem aos animais seus requerimentos e que possam ser
administrados pelo sistema de criação de forma racional. Para Christiansen et al.,
(1982), a densidade de estocagem é um fator importante na determinação dos
custos de produção com respeito ao investimento necessário pela estrutura de uma
criação.

4.1.2.5 Biomassa

A biomassa obtida não apresentou diferença significativa entre as diferentes
lotações de linguado, tampouco entre as tainhas em diferentes lotações de
linguados.
Biomassa de peixes é o volume (número x peso) de peixes encontrado em
um determinado ambiente. Pode ser utilizada como um parâmetro de avaliação da
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produção quando se compara a biomassa inicial (número de animais x peso médio)
e a biomassa final (número de sobreviventes x peso médio).
Foi observada menor sobrevivência de linguados em T1. Esse fato elevou o
espaço disponível para os animais desse tratamento, desse modo, a pressão de
lotação não foi suficientemente alta para ocorrer diferença significativa entre os
tratamentos. Por outro lado, a maior mortalidade pode ter ocorrido em função da
própria pressão de lotação, considerando-se que o resultado final seja a
estabilização da população em relação ao ambiente. Sampaio et al. (2001),
estudando o efeito da densidade de estocagem em laboratório da criação de
alevinos de tainha, encontraram melhor sobrevivência e crescimento na menor
densidade testada (1 alevinos/l), comparando a maior densidade testada (15
alevinos/l), e obteve o maior número produzido de alevinos com a densidade de
estocagem de 10 alevinos/l e relaciona esses números com a qualidade da água
que decresce com o aumento da densidade. Como na avaliação do crescimento de
linguados e tainhas em viveiros de solo a renovação da água somente ocorreu em
função de precipitação e para a manutenção do nível dos viveiros, a pressão da
lotação pode ter se refletido também na sobrevivência menor dos linguados no T1
associado à predação e ao acesso ao alimento natural nos viveiros.

4.1.2.6 Ganho de Peso
Figura 6 - Ganho de peso, pesos inicial e final de linguados Paralichthys orbignyanus e tainhas
Mugil platanus criados em viveiros de solo em 192 dias de criação no período de
outono e inverno
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Scorvo filho et al., 1995, testando o efeito da densidade de estocagem em
mono e policultivo de tainhas com carpas em Cananeia/SP, no período de
05/fevereiro a 12/junho, obteve para tainhas em monocultivo 56,96 g em uma
lotação de 1peixe/6 m² e 37,57 g na lotação de 1 peixe/3 m². Os ganhos de peso
médio obtidos neste experimento, tanto para linguados como para tainhas, não
apresentaram

diferenças

significativas

(p>0,05),

mas

ambas

as

espécies

mantiveram-se nos viveiros durante o período mais crítico do ano, e isso significa
que há possibilidade de se realizar estocagem de juvenis para povoamento de
viveiros durante a primavera e o verão, antes de ocorrer a desova natural e assim
adiantar a produção para a safra seguinte.

5 CONCLUSÃO

É possível fazer a estocagem de juvenis de tainhas e linguados em policultivo,
à baixa lotação, em viveiros de solo, estimulando-se o crescimento do alimento
natural.
Com relação ao experimento de criação de linguados P. orbignyanus e
tainhas M. Platanus, em viveiros de solo abastecidos com água do estuário da
Lagoa dos Patos, pode se concluir que: a) as temperaturas encontradas no outono e
no inverno influenciaram no consumo de alimento e no crescimento de linguados e
tainhas; b) a salinidade do período não é a indicada para o melhor desempenho das
espécies testadas, mas se encontra dentro de uma faixa que permite sua
sobrevivência; c) o pH não influenciou diretamente no desempenho das espécies,
ficando dentro de uma faixa aceitável, mas, associado às baixas temperaturas,
proporcionou menor produtividade planctônica, interferindo na produtividade natural;
d) os teores de oxigênio do período não foram limitantes para a manutenção dos
peixes; e) a transparência, a turbidez e a cor da água dos viveiros experimentais não
demonstraram aspectos negativos ao desempenho dos peixes, e foram melhor que
esses valores observados no estuário, o que interfere positivamente em uma melhor
condição de produção natural nos viveiros; f) os valores de amônia total observados
não apresentaram risco de toxidez aos peixes, indicando que poderia haver um
maior estímulo ao aumento da produtividade natural por adição de fertilizantes aos
viveiros.
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Os resultados observados com o experimento de Crescimento de linguados
Paralichthys orbignyanus (VALENCIENNES, 1839) em Policultivo com Tainhas Mugil
platanus (GÜNTHER, 1880) em Viveiros de Solo indicam que o crescimento de
tainhas M. platanus não foi afetado pelas lotações de linguados e mostram que o
crescimento de linguados em viveiros de solo tem melhor resposta em densidades
menores quando comparadas às lotações 1:4 e 1:8, mas ainda não são definitivas
porque não foi considerado o consumo de alimentos da produtividade natural.
A sobrevivência de linguados na lotação 1:8 foi significativamente (p<0,05)
maior que a sobrevivência em lotação 1:4, e a sobrevivência das tainhas não foi
afetada pelas lotações de linguados no policultivo.
Não houve diferenças significativas entre os fatores de condição corporal dos
linguados nas diferentes lotações (p>0,05) assim como não houve também diferença
significativa entre os fatores de condição das tainhas no policultivo com diferentes
lotações dos linguados.
Em função de a qualidade da água do estuário utilizada apenas para
reposição de perdas por infiltração e evaporação ter demonstrado ser suficiente para
manter os animais, recomenda-se que sejam testadas outras lotações para uma
recomendação mais precisa; e seja estabelecido um protocolo de seleção de juvenis
de linguados e tainhas para que sejam reduzidas as diferenças de crescimento entre
os animais e estimular melhor desempenho.
Os valores de conversão alimentar aparentes associados com a observação
de busca da ração fornecida sugerem que seja realizado outro experimento nas
mesmas condições, porém, utilizando-se somente a produtividade natural dos
viveiros.
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RESUMO
Objetivou-se avaliar o efeito da restrição alimentar sobre a produção e propriedades
físico-químicas do leite. Doze vacas holandesas foram aleatoriamente designadas
aos tratamentos: dieta controle (T100) para atender a 100% das exigências
nutricionais dos animais, utilizando 8 kg MS/100 kg PV/dia de pastagem de capimbermuda var. tifton (Cynodon dactylon), 5 kg/dia de concentrado energético e 2,5
kg/dia de feno de tifton; e dieta (T60) para atender a 60% das necessidades, com
redução de 40% da disponibilidade geral dos alimentos. A produção leiteira, a
composição de macrocomponentes e minerais do leite, a contagem de células
somáticas (CCS), a contagem total de bactérias (CBT), a estabilidade ao álcool, a
acidez titulável, a densidade e o índice crioscópico foram avaliados no início e no
final do estudo. Os animais submetidos à restrição alimentar apresentaram redução
do peso vivo, da produção de leite e dos seus componentes, mas houve aumento do
ponto crioscópico e da instabilidade do leite no teste do álcool. Entretanto, não
alterou a estabilidade térmica, a densidade, a CBT, a CCS e a concentração dos
demais componentes do leite. A restrição alimentar diminui a produção leiteira e a
produção dos componentes lácteos e aumenta o número de resultados positivos no
teste do álcool 76% sem alterar a sua estabilidade térmica.
Palavras-chave: Estabilidade do Leite. Prova do Álcool. Subnutrição.
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente, o Brasil é o sétimo maior produtor mundial de leite, com 23,3
milhões de toneladas anuais (FAO, 2006). Para avaliar sua qualidade e aptidão
industrial, uma série de análises físico-químicas e microbiológicas é realizada pelas
indústrias. Conforme a Instrução Normativa nº 51 do Ministério da Agricultura e
Pecuária e Abastecimento (MAPA), entre as condições para considerar o leite cru
apto à industrialização estão: ser estável em solução alcoólica com concentração
mínima de 72% v/v, apresentar teores mínimos de proteína, gordura e sólidos
desengordurados de, respectivamente, 2,9, 3,0 e 8,4% (BRASIL, 2002).
Com o crescimento do volume de leite processado em altas temperaturas,
como é o caso do leite sob ultra high temperature (UHT) ou longa vida, a indústria
aumentou a concentração alcoólica da solução do teste de 72 para 76%, ou mesmo
valores superiores, como 78 ou 80%, com a expectativa de selecionar leite com
maior resistência ao tratamento térmico “UHT”. Uma grande quantidade de amostras
de leite precipita no teste com as concentrações de álcool mais elevadas. Todavia,
pesquisas vêm demonstrando que a correlação entre a positividade na prova do
álcool e o tempo de coagulação térmica é moderada (NEGRI, 2002) e que a
correlação entre concentrações crescentes de etanol na solução alcoólica e a
estabilidade térmica é baixa (MOLINA et al., 2001). No Rio Grande do Sul, cerca de
50% das amostras de leite coletadas dos produtores apresentaram instabilidade na
prova do álcool 76% v/v, embora a acidez titulável estivesse entre 14 e 18°D
(MARQUES et al., 2007).
Considerável proporção do rebanho rio-grandense é mantida em condições
inadequadas de alimentação, o que se reflete em redução da produtividade
(MARTINS et al., 2007; GONZÁLES et al., 2007). Todavia, a relação entre a
subnutrição e as características físico-químicas do leite não foi totalmente
estabelecida. O presente estudo foi realizado com o objetivo de estudar os efeitos da
restrição alimentar sobre a produção leiteira, as características físico-químicas, a
CCS e a CTB do leite.
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2 MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em uma propriedade agrícola familiar, no
município de Campinas do Sul, Rio Grande do Sul, de janeiro a fevereiro de 2006.
Doze vacas holandesas PC, seis primíparas e seis multíparas, foram submetidas a
dois tratamentos. No início do estudo, os animais apresentavam, em média, peso
corporal 499 + 47,2 kg, produção de leite 19,35 + 4,1 kg/vaca e escore de condição
corporal de 2,83 + 0,56, e estavam com 188 + 124 dias de lactação. Os animais
foram mantidos em pastagem de tifton (Cynodon dactylon) e, durante o período préexperimental de 14 dias, todos os animais receberam oferta de pasto entre 6 e 8 kg
MS/100 kg PV/dia.
Vacas produzindo entre 10 e 18 kg/dia receberam diariamente 4 kg de
concentrado energético e aquelas com produção acima de 18 kg/dia receberam,
adicionalmente, 1 kg de concentrado proteico. O concentrado energético foi
composto por 67,6% de grão de milho moído, 29% de grão de cevada moído, 2% de
sal mineral Bovigold da Tortuga e 1% de calcário calcítico (Tabela 1).
Tabela 1 - Composição bromatológica dos alimentos fornecidos a vacas holandesas
submetidas a dietas visando atender a 100 (T100) e 60% (T60) das suas
exigências nutricionais.
MS

1

2

3

4

FDN

FDA

PB

DIVMS

5

Ca

6

7

P

Mg

8

9

K

Pasto tifton (T100)

28,44

71,87

35,67

12,67

61,12

0,40

0,26

0,24

1,90

Pasto tifton (T60)

38,90

77,22

40,79

9,29

57,13

0,40

0,20

0,21

2,44

Feno tifton

81,96

68,88

30,18

9,75

60,22

0,31

0,18

0,20

1,72

Grão milho

88,12

13,54

3,99

9,25

-

0,04

0,26

0,10

0,37

Cevada

90,02

13,90

3,22

14,52

-

0,5

0,50

0,07

0,48

Grão soja

90,06

18,84

13,04

40,02

-

0,30

0,54

0,18

2,02

88,00

15,09

8,98

46,40

-

0,36

0,61

0,31

1,87

Farelo soja
1

2

3

matéria seca (%). Fibra em detergente neutro (%) expresso na matéria seca. Fibra em detergente ácido (%),
4
5
expresso na matéria seca. Proteína bruta (%) expressa na matéria seca. Digestibilidade in vitro da matéria
6
7
8
seca (%). Cálcio (%) expresso na matéria seca. Fósforo (%), expresso na matéria seca. Magnésio (%)
9
expresso na matéria seca. Potássio (%) expresso na matéria seca.

O concentrado proteico foi composto por 75% de grão de soja moído e 25%
de farelo de soja. Os animais, aleatoriamente escolhidos, foram designados aos
tratamentos T100 (oferta de dieta formulada para atender 100% das necessidades
nutricionais) ou T60 (oferta de dieta para atender 60% das necessidades
nutricionais). O sal mineral apresentou a seguinte composição: como percentagem
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da MS, 48 Na, 23 Ca, 15 S, 9 P, 2 Mg e como ppm: 100 Co, 700 Cu, 80 I, 2000 Fe,
1250 Mn, 20 Se e 2700 Zn.
As necessidades foram estimadas a partir das seguintes considerações: a) os
dados pré-experimentais refletiam o potencial das vacas, sendo utilizados para os
cálculos; b) para as características nutricionais da forrageira foram utilizados os
resultados analíticos médios; c) para considerar a seleção dos animais, o valor
nutricional da forrageira foi estimado a partir da composição média entre folhas e
hastes para o T100, e entre folhas, hastes e matéria morta para o T60; d) os teores
de fibra de detergente neutro (FDN) dos concentrados foram considerados no
cálculo do consumo máximo de forragem; e) o modelo de Mertens (1987) foi
utilizado para estimar o consumo máximo de matéria seca (consumo máximo de
FDN, em kg/dia=1,2% PV); f) a estimativa das necessidades nutricionais foi
realizada com Software do National Research Council (NRC 2001) para gado de
leite.
A dieta do tratamento T100 constituiu-se de oferta diária de 8 kg MS/100 kg
PV de pastagem de tifton (Cynodon dactylon); 2,5 kg/vaca de feno de tifton e 5
kg/vaca de concentrado energético. Os animais designados ao tratamento T60
receberam 50% dos concentrados oferecidos às vacas do tratamento T100.
No período experimental, a pastagem não recebeu irrigação nem adubação. A
precipitação pluviométrica total durante o ensaio foi de 292 mm. Os piquetes,
delimitados por cerca elétrica e com acesso à água e à sombra, localizaram-se em
terreno suave ondulado distante, no máximo, 150 m da sala de ordenha. Os animais
entravam na pastagem com altura entre 30 e 40 cm, onde permaneciam 24 horas,
saindo apenas para as ordenhas.
A carga animal foi ajustada semanalmente, mediante a remarcação dos
piquetes, em função da oferta de matéria seca (MS) de forragem. Realizaram-se três
amostragens para cada nível de oferta, totalizando seis pontos semanais, com 0,25
m² de área em cada local amostrado. O corte da forrageira foi realizado rente ao
solo. Para fins de cálculo da área dos piquetes, foi utilizado o peso vivo (PV) dos
animais obtidos no início de cada período. Trabalhou-se com o sistema de pastejo
rotativo, em piquetes delimitados por cerca elétrica, com tempo de ocupação de um
dia e de descanso médio de vinte dias.
As amostras da forrageira, para os dois níveis de oferta de pasto, foram
separadas em folha, haste e matéria morta. Após secagem ao sol, as amostras
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foram moídas, acondicionadas em vidros e encaminhadas para o Centro de
Pesquisa em Alimentação (Cepa) da Universidade de Passo Fundo, onde foram
analisadas quanto aos teores de proteína bruta, segundo a Association of Official
Analytical Chemist (AOAC, 1975), de fibra em detergente ácido (FDA) e FDN
(GOERING; VAN SOEST, 1970), além da determinação dos teores de potássio,
cálcio, sódio e magnésio por espectrometria de absorção atômica, e de fósforo por
colorimetria.
O feno foi distribuído nos respectivos piquetes, após a ordenha da tarde, em
vários locais, com livre acesso a todos os animais do grupo. Os suplementos, tanto
energético quanto proteico, foram fornecidos duas vezes ao dia durante as
ordenhas. Como fonte de minerais, foram utilizados sal mineral Bovigold, calcário
calcítico e NaCl.
As vacas foram ordenhadas pela manhã, às 6h, e à tarde, às 18h. Antes da
ordenha, foram realizadas rotineiramente a lavagem e a secagem dos tetos e o teste
da caneca de fundo preto. Depois da ordenha, realizou-se a pós-imersão dos tetos
com solução antisséptica. As amostras de leite individuais foram coletadas,
semanalmente, na ordenha da manhã e da tarde, a partir da ordenha completa das
vacas. As amostras finais, formadas pela união de aproximadamente 100 ml da
ordenha matutina, com igual volume da ordenha vespertina, foram mantidas a 5°C
até a manhã do dia seguinte, quando foram encaminhadas para os respectivos
locais de análise.
Avaliaram-se nos animais as seguintes variáveis: escore de condição corporal
(1 a 5), conforme a escala de Wildman et al. (1982); peso corporal, no primeiro e
último dia do experimento; produção de leite, semanalmente; mastite subclínica pelo
California Mastitis Test (CMT), (SCHALM; NOORLANDER, 1957), quinzenalmente, e
mastite clínica pelo teste da caneca de fundo preto, diariamente. Foram realizadas
semanalmente as análises de acidez por titulação (BRASIL, 1981); teste da fervura,
realizado no 28° e no 56° dias (BRASIL, 1981); densidade relativa a 15°C, realizada
semanalmente com termolactodensímetro (BRASIL, 1981); crioscopia, medida com
o Crioscópio Eletrônico Digital ITR MK540, a partir do qual se obteve a leitura em
graus Horvet (TRONCO, 1997); prova do álcool, com a verificação da estabilidade
frente às diferentes concentrações (68, 70, 72, 74, 76, 78 e 80% v/v), mediante a
mistura, em placas de Petri, de 2 ml de leite com 2 ml de solução alcoólica, com
leitura realizada após completa mistura. Classificaram-se como leite instável não
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ácido (Lina) os leites que apresentaram acidez titulável normal e positividade na
prova do álcool 76% v/v (MARQUES et al., 2007).
Avaliaram-se os teores de proteína, gordura, lactose e sólidos totais,
determinados por espectrofotometria com leitura infravermelha pelo equipamento
Bentley 2000® (BENTLEY INSTRUMENTS, 1995a), os teores de potássio, cálcio,
sódio e magnésio por espectrometria de absorção atômica, e de fósforo por
colorimetria. A CCS foi realizada em contador eletrônico pela citometria de fluxo
(Somacount 300®) (BENTLEY INSTRUMENTS, 1995b), além da CBT mensal, por
citometria de fluxo (INTERNATIONAL DAIRY FEDERATION, 1991).

2.1 Análise Estatística

Os dados foram avaliados por meio da análise de variância, considerando o
delineamento completamente casualizado, testando os efeitos de oferta de dieta (n =
2), dentro de cada período (pré-experimental e experimental). Cada vaca constituiuse em unidade experimental. O número de semanas em lactação foi utilizado como
covariável, usando o programa estatístico Statistical Analysis System (SAS),
procedimento General Linear Models (GLM). A separação das médias foi realizada
pelo Lsmeans, teste de Fisher, nível de significância 0,05. Os valores do teste da
fervura foram computados como uma distribuição de frequência, sendo atribuído
valor 0 (zero) para resultado negativo (leite normal) e 1 (um) para positivo
(coagulado). A mesma análise foi feita para a prova do álcool 76, na qual os valores
0 e 1 indicam leite estável e instável, respectivamente. Para esses dois parâmetros
foram realizadas análises não paramétricas, com o auxílio do teste de distribuição 2
(MARKUS, 1973).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As vacas sob restrição alimentar consumiram quantidade insuficiente de
nutrientes, com redução do peso corporal e produção leiteira, mas não alteraram
significativamente o seu escore de condição corporal em relação àquelas mantidas
com a dieta controle. As concentrações médias de proteína, lactose, sólidos totais e
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desengordurados, potássio, cálcio total, sódio, magnésio e fósforo do leite não foram
alteradas significativamente pela oferta de alimento, assim como o escore de células
somáticas (ECCS) e a CBT. Porém, a restrição alimentar tendeu a aumentar o teor
de gordura do leite (Tabela 2).
Tabela 2 - Médias por tratamento e sua significância nos períodos pré-experimental e
experimental sobre os aspectos físicos e composição química do leite, ajustados
para a co-variável semanas em lactação.
Variáveis
Peso corporal (kg)
Escore condição corporal
Produção leiteira (kg/vaca/dia)
3
Produção leiteira corrigida
Gordura (%)
Proteína (%)
Caseína (%)
Lactose (%)
Sólidos totais (%)
Sólidos desengordurados (%)
Potássio (g/l)
Cálcio total (g/l)
Sódio (g/l)
Magnésio (g/l)
Fósforo (g/l)
5
Escore CCS
Contagem bacteriana total
4
Álcool 76°GL
Álcool, %
Fervura
Acidez titulável (°D)
Densidade (g/l)
Crioscopia (°H)
1

Período pré-experimental
1
2
T100
T60
P<F
517,21
471,68
0,2526
3,04
2,50
0,2450
19,21
19,57
0,9119
16,83
16,35
0,8795
3,21
3,04
0,6487
2,81
2,78
0,8201
4,60
4,63
0,6356
11,47
11,30
0,6270
8,26
8,2
0,9735
3,57
2,48
0,5375
0,33
0,00
0,1967
78,03
78,45
0,8115
16,06
16,16
0,9064
1029,5
1029,7
0,8695
-0,5322
-0,5334
0,6892
2

Período experimental
T100
T60
P<F
519,0
441,4
0,0426
2,68
2,35
0,4011
19,01
9,64
0,0011
17,97
9,70
0,0005
3,66
4,24
0,0946
2,98
2,88
0,5262
2,20
2,10
0,4139
4,65
4,54
0,1628
12,19
12,51
0,4259
8,53
8,28
0,1292
1,66
1,73
0,3666
0,97
1,041
0,1871
1,37
1,46
0,1355
0,10
0,10
0,1272
0,82
0,80
0,5489
4,15
3,91
0,7000
452,4
223,6
0,8712
0,42
0,88
0,0410
76,37
70,44
0,0762
0
0
1,00
17,03
15,46
0,1573
1030,9
1029,8
0,2054
-0,5668
-0,5543
0,0022
3

T100: oferta de dieta para 100% das necessidades. T60: oferta de dieta para 60% das necessidades.
4
Correção para 4% de gordura (NRC, 2000). Proporção de amostras positivas no álcool 76%, análise da
5
distribuição de frequências pelo teste do 2. Escore de células somáticas. - valores não determinados.

A restrição alimentar aumentou a frequência de amostras de leite com
resultados positivos no teste do álcool 76% e apresentou tendência em reduzir a
estabilidade do leite (ou seja, a concentração alcoólica mínima para provocar a
coagulação do leite) de 76,37 para 70,44%. O ponto crioscópico do leite de vacas
submetidas à restrição alimentar foi aumentado, todavia, a restrição alimentar não
alterou significativamente a positividade no teste da fervura, a acidez titulável e a
densidade (Tabela 2).
Níveis insuficientes de alimentação são frequentemente associados à redução
do peso corporal e da produção leiteira, mas os teores de proteína total e de
soroproteínas e, especialmente, da gordura aumentam (AULDIST et al., 2000;
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GONZÁLES et al. 2007; ZANELA et al., 2006d). Entretanto, no presente estudo, a
redução do aporte nutricional foi severa, mas proporcional aos nutrientes presentes
na dieta controle, ou seja, não foi alterada a proporção entre nutrientes fornecidos
nem entre concentrado e volumoso, o que reduziu o volume e a síntese dos
componentes lácteos, não alterando a concentração desses (SUTTON, 1989). Outro
fator que pode ter influenciado os resultados foi o estágio lactacional avançado, 188
dias em lactação, das vacas no presente estudo. Zanela et al. (2006a) e Auldist et al.
(2000)

verificaram,

respectivamente,

nenhuma

ou

pequena

alteração

nas

concentrações dos componentes lácteos durante a segunda metade da lactação
(mais de 180 dias).
Zanela et al. (2006a) mantiveram vacas jersey, confinadas, com oferta de
dieta de 100 e 60% das necessidades nutricionais recomendadas pelo NRC (2001),
e observaram redução de 27% da produção leiteira, mas não constaram diferenças
significativas para as concentrações de gordura, proteína e lactose. Em outros
trabalhos, Zanela et al. (2006b, 2006c) retiraram o concentrado da dieta de vacas
leiteiras confinadas e em pastejo e observaram redução da produção leiteira, dos
percentuais de lactose e de proteína e redução da produção leiteira e percentual de
proteína. Ponce Ceballo e Hernandez (2005) verificaram redução nos teores de
proteína total, caseína e lactose ao submeter vacas leiteiras a uma redução de 30 e
50% da energia e proteína, respectivamente. Auldist et al. (2000) verificaram
menores teores de proteína total e de caseína, mas maiores teores de proteínas de
origem sanguínea no leite de vacas sob restrição de oferta de pasto.
A restrição alimentar não afetou a qualidade microbiológica do leite,
parcialmente explicado pelos mesmos cuidados dispensados na ordenha a todos os
animais e na manipulação das amostras do leite e sua correta armazenagem, além
do fornecimento à vontade de sal mineral, o que está de acordo com os resultados
prévios de Zanela et al. (2006a, 2006b, 2006c).
A relação entre a restrição alimentar e a redução da estabilidade na prova do
álcool pode estar associada às alterações no grau de hidratação das micelas de
caseína. A desidratação, além do teor de sais, pH e temperatura, modificou as
interações físico-químicas entre as caseínas, podendo aumentar a reatividade
superficial das micelas, levando-as à coagulação (NEGRI, 2002). Devold et al.
(2000) verificaram que sistemas de alimentação distintos alteraram o tamanho das
micelas de caseína em amostras de leite cru e aquecido.
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Vários estudos têm demonstrado que, em períodos de carência alimentar, a
ocorrência da instabilidade do leite ao álcool aumenta. Ponce e Hernández (2001,
2005), Marques et al. (2006a, 2006b), Zanela et al. (2006a, 2006b), Fischer et al.
(2006) constataram maior frequência de resultados positivos na prova do álcool para
o leite de vacas com deficiência nutricional.
Nos experimentos realizados por Ponce e Hernández (2005), em Cuba, além
da deficiência de proteína degradável no intestino (PDI), é provável que o excesso
de cana-de-açúcar na dieta tenha provocado acidose ruminal, com consequente
indução da acidose metabólica. Marques et al. (2006c) observaram que a indução de
acidose metabólica, provocada pela inclusão de sais aniônicos na dieta de vacas em
lactação, alterou as percentagens de minerais no sangue, notadamente de fósforo e
magnésio, aumentou a quantidade de cálcio iônico no leite e aumentou a frequência
de resultados positivos no teste do álcool. No entanto, não se constataram
diferenças quanto aos minerais do leite no presente estudo.
A ausência de diferença significativa entre os tratamentos quanto ao teste da
fervura revela que, apesar de mais instável ao álcool, o leite produzido no T60 não
foi necessariamente mais instável termicamente. Esses resultados corroboram as
pesquisas de Negri (2002), a partir das quais a pesquisadora concluiu que o teste do
álcool, utilizado de forma isolada, não avalia adequadamente a estabilidade térmica
do leite.
A acidez titulável, a densidade e o ponto crioscópico ficaram dentro dos
limites normais e legais, respectivamente, 14-18°D, 1.028 a 1.034 g/l e nível máximo
de 0,530°H (BRASIL, 2002; SILVA, 1997). As diferenças encontradas quanto ao
ponto crioscópico podem ser relacionadas às deficiências de proteína, energia e
minerais da dieta com restrição, que, segundo Mühlbach (2003), resultam em uma
produção de leite com menor densidade e maior temperatura de congelamento. Os
resultados obtidos nesse ensaio para o ponto crioscópico concordam com esse
relato, mas discordam em relação à densidade do leite.
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4 CONCLUSÕES

A restrição alimentar reduz a produção leiteira e o peso vivo dos animais.
A restrição alimentar não afeta de forma expressiva a composição química do
leite, mas altera negativamente o ponto crioscópico e a estabilidade do leite no teste
do álcool.
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Desempenho e Digestibilidade de Frangos de Corte Alimentados
com Subprodutos da Uva57

ROTAVA, Rui

58

RESUMO
Foi realizado um experimento para avaliar os efeitos da utilização de subprodutos da
uva (Vitis vinifera) como promotores de crescimento em dietas de frango de corte. As
variáveis analisadas foram: ganho de peso, consumo de ração, ganho de peso
médio, peso final, conversão alimentar, índice de eficiência produtiva, digestibilidade
aparente da matéria seca, da matéria orgânica e da proteína bruta. Foram utilizados
600 pintos de corte machos Ross, de 1 a 21 dias de idade, distribuídos em
delineamento inteiramente casualizado, com seis tratamentos, inoculados ou não
com cepas de Escherichia coli, constituindo um fatorial 6x2 com cinco repetições de
10 aves cada uma. Foi utilizada uma dieta isonutritiva composta por ração inicial
basal, com subproduto de uva ou antibiótico, de acordo com os seguintes
tratamentos: T1 - controle negativo; T2 - 0,05% de flavomicina e sulfato de colistina;
T3 - 0,04% extrato de semente de uva desengordurada; T4 - 0,1% de semente de
uva integral (SUI); T5 - 0,47% de SUI; e T6 - 2,35% de SUI. A inclusão de
subprodutos da uva não influenciou as variáveis zootécnicas e coeficientes de
digestibilidade. A inoculação piorou o ganho de peso e o peso final, mas melhorou o
coeficiente de digestibilidade da matéria orgânica.
Palavras-chave: Desempenho Zootécnico. Digestibilidade Aparente. Frango de
Corte. Subprodutos de Uva.

1 INTRODUÇÃO

As exportações da carne e dos subprodutos de frango brasileiro vêm sofrendo
restrições por parte de países importadores, em função da presença de antibióticos
nas dietas. Essas restrições têm limitado a utilização de promotores de crescimento
tradicionalmente utilizados e estimulado a pesquisa para atender essa demanda e
manter a viabilidade da cadeia produtiva.
Dentre as alternativas pesquisadas, compostos fenólicos presentes nas
sementes de uva (Vitis vinifera) já tiveram sua atividade antibacteriana in vitro

57
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Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 2007. Acesse aqui a dissertação na íntegra
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comprovada por Baydar et al. (2004), Jayaprakasha et al. (2003), e Rhodes et al.
(2006).
A utilização de subprodutos como forma de aumentar a rentabilidade dos
agricultores é preconizada por técnicos e empresas de assistência técnica e
extensão rural que priorizam o aumento da sustentabilidade econômico-social e o
respeito ao meio ambiente (EMATER/RS, 2007). É grande o volume de resíduos
gerados pelo processo de vinificação. Segundo Torres et al. (2002), um total de 13%
de subprodutos gerados pela indústria vinícola é descartado. Se considerarmos que,
no ano de 2006, a produção de uvas foi superior a 423 milhões de quilos de uva,
quase 55 milhões de quilos são de subprodutos gerados (UVIBRA, 2006).
O objetivo deste experimento foi avaliar os efeitos da inclusão de subprodutos
da uva em dietas de frangos de corte submetidos ou não a desafio bacteriano. As
variáveis analisadas foram consumo de ração (CR), peso final (PF), ganho de peso
médio (GPM), ganho de peso médio diário (GPMD), conversão alimentar (CA),
índice de eficiência produtiva (IEP), coeficiente de digestibilidade aparente da
matéria seca (CDMS) e da matéria orgânica (CDMO) e proteína bruta (CDPB).
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2 MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em galpão do Departamento de Microbiologia e
Parasitologia, CCS, da Universidade Federal de Santa Maria, RS. No dia 12 de
março de 2007, foram alojados 600 pintos de corte machos da linhagem Ross, com
um dia de vida, vacinados contra Marek, em um galpão com temperatura adequada
para cada fase, regime de luz contínua, ração e água ad libitum.
O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado (DIC) em arranjo
fatorial 6x2 (testemunha positivo, testemunha negativo e quatro níveis de inclusão
de subprodutos de uva x com ou sem inoculação) e cinco repetições de 10 aves por
unidade experimental. As aves foram distribuídas segundo o peso médio do lote (39
g) com um desvio padrão máximo de 2% e criadas em três baterias metálicas de
cinco andares, quatro compartimentos de 0,5 m² por andar (20 aves/m²), até 21 dias
de idade, constituídas de piso telado, providas de comedouro e bebedouro tipo
calha.
Amostras de SUI, dos cultivares cabernet sauvignon e tanat, foram obtidas
para isolar e quantificar os compostos fenólicos. Uma vez extraído o óleo por
prensagem a quente, as sementes de uvas desengorduradas (SUD) foram
submetidas a uma solução contendo acetona, água e ácido acético, segundo técnica
adaptada de Jayaprakasha et al. (2003). O extrato de semente de uva
desengordurado (ESUD) obtido apresentou rendimento de 10%. Depois, a atividade
antibacteriana in vitro do ESUD foi determinada para cepas de Staphylococcus
aureus, Escherichia coli e do gênero Salmonella, com base na técnica Nccls (1997).
A média geométrica da concentração inibitória mínima (CIM) de 400 ppm, seus
limites superiores e inferiores, observados contra cepas de E. coli, mais a
concentração média de ESUD presente nas amostras de semente de uva foram
utilizadas como referência para definir o nível de inclusão da substância
farmacologicamente ativa nos tratamentos.
Amostras de SUI dos mesmos cultivares foram previamente peneirados,
secados, moídos e imediatamente utilizados nas rações. Na Tabela 1 são
apresentados os dados da dieta basal (DB) formulada para o período de 1 a 21 dias
de idade para satisfazer as exigências nutricionais dos frangos de corte, adaptado
de Rostagno (2000), reservando 2,35% nas dietas para compor os diferentes
tratamentos. Foram testados os controles negativo, positivo, o ESUD e três níveis
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crescentes de SUI. Assim, o T1 (controle negativo) foi constituído pela inclusão da
DB mais 2,35% de caolim. O T2 (controle positivo) teve DB mais 0,05% de
flavomicina e sulfato de colistina e 2,30% de caolim; o T3 teve a DB mais a inclusão
de 0,04% de ESUD e 2,31% de caolim; e o T4, T5 e T6 foram obtidos pela inclusão
da DB mais 0,1, 0,47 e 2,35% de semente de uva e 2,25, 1,88 e zero de caolim,
respectivamente.
No 5º dia de idade, foi feita uma inoculação com 0,2 ml de caldo bacteriano,
via endoesofágica, em metade das aves. A outra metade recebeu o mesmo volume
de água. O inóculo bacteriano continha em média 10 6 ufc/ml de oito cepas diferentes
de E. coli. As aves desafiadas foram separadas do grupo não desafiado por barreira
física de película de plástico preta, mais procedimentos de manejo padronizados e
fluxo unidirecional de entrada e saída no sentido não contaminado para
contaminado.
As aves foram pesadas no início do experimento, a cada sete dias e no final,
aos 21 dias, utilizando-se balança eletrônica para determinação do PI/g e PF/g. Para
o cálculo de CR/g, considerou-se a ração fornecida menos as sobras nos
comedouros. O ganho de peso (GP/g) foi obtido pela subtração do PF e o PI. O
quociente do GP (g) e o período do experimento resultaram no GPM/g e, ao dividir o
GP pelo tempo do experimento, obteve-se o GPMD/g/d. A CA foi obtida pelo
quociente entre o CR/g e o PF (g) do período. O número e a idade das aves mortas
foram anotados para determinar a viabilidade e mortalidade. O IEP foi obtido pela
aplicação da seguinte fórmula:
IEP = PF (g) x viabilidade x 100
idade (d) x CA

Tabela 1 - Composição alimentar e nutricional das rações experimentais de 1 a 21 dias de
idade das aves.
1

Ingredientes %
Milho
Farelo de soja
Óleo vegetal
Fosfato bicálcico
Calcário
Sal comum

T1
48,12
39,49
5,87
1,98
0,74
0,40

T2
48,12
39,49
5,87
1,98
0,74
0,40

Tratamentos
T3
T4
48,12
48,12
39,49
39,49
5,87
5,87
1,98
1,98
0,74
0,74
0,40
0,40

T5
48,12
39,49
5,87
1,98
0,74
0,40

T6
48,12
39,49
5,87
1,98
0,74
0,40
continua...
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... continuação da tabela acima

Composição alimentar e nutricional das rações experimentais de 1 a 21 dias de idade das aves.
1

Ingredientes %
DL-metionina
L-treonina
L-lisina
Premix vitamínico/mineral²
Inerte (caolim)
Flavom/Sulf. de Colistina
Semente de uva
ESUD
Total

T1
0,28
0,18
0,17
0,42
2,35
zero
zero
zero
100

T2
0,28
0,18
0,17
0,42
2,30
0,05
zero
zero
100

Matéria seca %
Proteína bruta %
E. M. Kcal/kg
Cálcio %
Fósforo %
Lisina total %
Metionina total %
Treonina %/
Taninos %

87,5
22
3050
0,98
0,48
1,28
0,5
0,8
zero

87,5
22
3050
0,98
0,48
1,28
0,5
0,8
zero

Tratamentos
T3
T4
0,28
0,28
0,18
0,18
0,17
0,17
0,42
0,42
2,31
2,25
zero
Zero
zero
0,10
0,04
Zero
100
100
Composição nutricional
87,5
87,5
22
22
3050
3050
0,98
0,98
0,48
0,48
1,28
1,28
0,5
0,5
0,8
0,8
0,02
0,002

T5
0,28
0,18
0,17
0,42
1,88
zero
0,47
zero
100

T6
0,28
0,18
0,17
0,42
zero
zero
2,35
zero
100

87,5
22
3050
0,98
0,48
1,28
0,5
0,8
0,011

87,5
22
3050
0,98
0,48
1,28
0,5
0,8
0,056

(¹) T1 - controle negativo - DB mais 2,35% de caolim; T2 - DB mais 0,05% de flavomicina e sulfato de colistina e
2,30% de caolim; T3 - DB mais 0,04% de ESUD e 2,31% de caolim; T4, T5 e T6 - DB mais 0,1, 0,47 e 2,35% de
semente de uva e 2,25, 1,88 e zero de caolim, respectivamente.
(²) Pré-mix Vitagri cada kg contem: vit. A (990 UI/g), vit. D3 (189 UI/g), vit. E (1.980 mg/kg), vit. K3 (225 mg/kg),
vit B1 (202,5 mg/kg), vit. B2 (720 mg/kg), vit. B6 (450 mg/kg), vit. B12 (1.620 mcg/kg), Biotina (16.200 mcg/kg),
Ac. Pantotênico (1.620 mg/kg), Ác. Fólico (45.000 mcg/kg), Ác. Nicotínico (3.150 mg/kg), Colina (52.500 mg/kg),
Mn (5.400 mg/kg), Cu (630 mg/kg), Fé (4.050 mg/kg), Zn (4.500 mg/kg), I (54 mg/kg), Se (22,5 mg/kg),
nicarbazina 97%, narasina 10%, antioxidante Rx.

Para o ensaio de digestibilidade aparente, foi utilizado o método tradicional de
coleta total de excretas, por três dias, de acordo com Silva (1981), com as aves
vivas na idade de 19 a 21 dias de idade. As excretas foram recolhidas duas vezes
ao dia, pela manhã e à tarde, pesadas, e uma amostra representativa de cada
unidade experimental foi separada e embalada em sacos plásticos, identificada e
imediatamente congelada em freezer vertical sob temperatura de -15°C. Para
identificar as excretas do ensaio de digestibilidade, foi adicionado 1% de óxido
férrico nas rações no primeiro e no último dia de coleta. Dessa forma, na primeira
coleta, as excretas não marcadas foram desprezadas e na última coleta do período
experimental, as excretas marcadas também foram descartadas.
No final do ensaio, foi determinada a quantidade de ração consumida, bem
como a quantidade total de excretas. Após o descongelamento em temperatura
ambiente e a homogeneização das amostras, determinaram-se a matéria seca total,
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a matéria orgânica e a matéria mineral, utilizando-se metodologia descrita por Aoac
(1995). Para determinar proteína bruta, utilizou-se o método de Kjeldahl, de acordo
com técnica modificada por Kozloski et al. (2003). O caolim adicionado às dietas foi
descontado de forma a corrigir o volume de excretas, pelo fato de ser indigestível.
Com base nos resultados laboratoriais, foram calculados os coeficientes de
digestibilidade aparente da matéria seca (CDMS/%), da matéria orgânica (CDMO/%)
e da proteína bruta (CDPB/%), de acordo com fórmula de Schneider e Flatt (1975).
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, usando o proc
GLM do pacote estatístico SAS, (1993), incluindo no modelo o efeito dos
tratamentos, o efeito da inoculação e a interação entre os tratamentos e a
inoculação. As diferenças entre as médias foram avaliadas pelo teste de Tukey a 5%
de probabilidade.

3 DISCUSSÃO
Poucos são os trabalhos que testaram subprodutos de uva em dietas de aves,
fato que dificulta a comparação nas mesmas condições com outros autores. Alguns
autores testaram sementes de leguminosas e outros grãos, com ou sem taninos e
outros fatores antinutricionais. Outros autores testaram ácido tânico (AT), que é um
tanino hidrolisável, fato que sugere cautela ao comparar os resultados. Os taninos
presentes na SUI e no ESUD são em sua maioria condensados, sendo que de 60 a
70% dos compostos fenólicos estão na forma de monômeros de flavan-3-ols
(catequina, epicatequina e epigalatocatequina) e ésteres com ácido gálico, ácidos
fenólicos (ácido gálico), dímeros procianidina B1, B2 e outros dímeros (B3, B4, B5,
B6, B7, B8), trímeros (C1), tetrâmeros e polímeros (HATZIDIMITRIOU et al. 2007).
Alguns autores como Silva et al. (2001) e Tebib et al. (1996) utilizaram ratos em seus
trabalhos. A mortalidade observada no período foi de 2,5%, não apresentando
diferença estatística entre os tratamentos, nem para a inoculação.
Não houve efeito dos subprodutos utilizados para tratamento nem para a
interação tratamento x inoculação (P≥0,05) em nenhuma variável analisada, como
demonstrado na tabela 2. Os níveis mais altos de inclusão de SUI (com 0,056% de
taninos) não interferiram no desempenho zootécnico. Esses resultados estão de
acordo com Qiyu e Guanghai (2003), que testaram níveis crescentes de sorgo na
dieta de frangos e concluíram que níveis de até 0,64% de tanino não provocam
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perdas significativas no GP ou em qualquer outra variável testada, embora admitam
que níveis maiores de inclusão deprimam desempenho. Em outro trabalho, os
mesmos autores utilizaram AT e observaram que 1,5% de taninos era suficiente para
reduzir significativamente a atividade de proteinases totais, tripsina e α-amilase de
marrecos.
Tabela 2 - Efeito dos tratamentos, da inoculação e probabilidade sobre o CR/g, PF/g, de GPM/g,
CA, GPMD/g/d e IEP de 1 a 21 dias de idade.
Tratamento

CR

T1
T2
T3
T4
T5
T6

1142
1115
1127
1141
1129
1108

Não inoculado
Inoculado

1132
1112

Tratamento
Inoculação
Tratamento x inoc.
C. V. (%)

0,401
0,378
0,104
3,7

PF
GPM
Efeito dos Tratamentos
862
823
879
840
863
824
839
800
862
822
831
792
Efeito da Inoculação
867 a
828 a
845 b
806 b
Probabilidade
0,117
0,116
0,041
0,042
0,882
0,967
4,81
5,03

CA

GPMD

IEP

1,42
1,33
1,38
1,45
1,38
1,41

39
40
39
38
39
38

282
316
293
270
286
276

1,37
1,41

39,4 a
38,3 b

294
280

0,155
0,136
0,760
6,98

0,116
0,042
0,967
5,03

0,081
0,135
0,802
13,39

ab

( ) Médias seguidas de letras diferentes nas colunas diferem entre si (P<0,05) pelo teste de Tukey.
T1 - controle negativo - DB mais 2,35% de caolim; T2 - DB mais 0,05% de flavomicina e sulfato de colistina e
2,30% de caolim; T3 - DB mais 0,04% de ESUD e 2,31% de caolim; T4, T5 e T6 - DB mais 0,1, 0,47 e 2,35% de
semente de uva e 2,25, 1,88 e zero de caolim, respectivamente.

Porém, esses resultados foram diferentes dos obtidos por Tebib et al. (1996),
que testaram semente de uva contendo 0,0071% de taninos e concluíram que estes
deprimem significativamente o GP de ratos. Os resultados também diferem de
Nyachoti et al. (1996), que verificaram que o sorgo de alto tanino aumentou o CR de
aves e concluíram que seria devido a um mecanismo compensatório, já que a
energia metabolizável aparente dessas dietas apresentava níveis significativamente
inferiores. Resultados diferentes também de Marzo et al. (2002), que testaram AT
em machos Leghorn até 15 dias de idade e observaram diminuição de CR e
aumento do peso de fígado para o grupo controle. O aumento da atividade de
enzimas hepáticas como catepsina A e B verificado nas aves que receberam AT
revela a intensa degradação enzimática de aminoácidos hepáticos e o aumento da
atividade proteolítica hepática e, como consequência, a diminuição de ganho de
peso devido às alterações no catabolismo proteico e nos valores nutritivos da dieta.
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Para Mansoori e Acamovic (2007), os taninos reduzem a absorção intestinal
de aminoácidos como prolina, metionina, alanina e fenilalanina, e sugerem ser
devido a distúrbios na bomba de Na-K dos aminoácidos, diretamente, ou com a
inibição de enzima ATPase de Na-K, indiretamente. Jansman (1993) avaliou que os
taninos inibem enzimas como tripsina, quimiotripsina, α-amilase, dipeptidase, αglucosidase, vitaminas como A, B1, B12 e ferro. A inibição de lipases também ocorre
in vitro.
Nyachoti et al. (1996) testaram sorgo com alto tanino em dietas de frango e
observaram que, apenas aos nove dias de idade, os frangos apresentaram um
aumento significativo do CR nos tratamentos que incluíam taninos, no entanto, sem
alterações no peso do pâncreas e do intestino delgado. Os autores acreditam que
enzimas como tripsina e α-amilase complexadas por taninos a nível intestinal
provocariam hipertrofia pancreática e sustentam que resultados contraditórios
poderiam ser explicados pela origem de diferentes taninos.
As médias de CA dos tratamentos, na Tabela 2, não diferiram na interação
tratamento x inoculação, nem no efeito da inoculação. Esses resultados são
parecidos com Qiyu e Guanghai (2003), que, ao testarem sorgo com 0,64% de
taninos em frangos, concluíram que esses níveis não pioram a conversão alimentar.
O contrário de Batista, (2005), que avaliou dietas para frango contendo 0,03% de
flavonoides na dieta e observou que esses tratamentos melhoraram a CA. E
diferentes também de Garcia et al.(2005), que utilizaram sorgo com 0,182% de
taninos em dietas de frango de corte e estes pioraram a CA, na fase de 1 a 21 dias.
Houve efeito da inoculação (P≤0,05) para PF, GPM e GPMD, em que o grupo
inoculado apresentou médias menores. Esses resultados foram parecidos com
Boratto et al. (2004), cuja inoculação da E. coli piorou o desempenho das aves,
aumentou o peso relativo do coração, do fígado e dos intestinos no período de 1 a
21 dias. Os autores descrevam como discretas as lesões no TGI em inoculações
exclusivas com E. coli, mas elas impactaram de forma expressiva sobre
desempenho zootécnico. Essa enterobactéria gram-negativa é habitante normal da
flora gastrintestinal de aves e pode causar doenças graves. As cepas patogênicas
excretam fatores de virulência como enterotoxinas, sideroforos, toxinas shigalike,
fator citotóxico e hemolisinas (Hirsh et al. 1999). O desafio bacteriano aumenta a
demanda de nutrientes metabólicos e compromete, de forma desconhecida, a
síntese proteica a partir de aminoácidos, o que justificaria a piora das médias dessas
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variáveis Mateos et al. (2002). Não houve mortalidade imediata provocada pela
inoculação, ao contrário de Assis e Santos (2001), que inocularam cepas de E.coli
em pintos com um dia de idade e constataram mortalidade em torno de 10%.
Houve efeito da inoculação (P≤0,05) sobre o CDMO, em que as médias do
grupo NI são menores que o do I, como pode ser visto na Tabela 3. A cinética de
digestão pode justificar os níveis mais altos de CDMO do grupo I. A diminuição do
consumo de ração voluntário em ruminantes reduz a taxa de passagem da digesta
pelo TGI e aumenta sua digestibilidade (MERTENS; ELY, 1982). Embora a
diminuição do CR seja apenas sugerida pelas médias significativamente inferiores
do PF e GPMD e mesmo considerando aqui se tratar de aves, é possível relacionar
menor

taxa

de

consumo,

menor

volume

de

conteúdo

gastrintestinal

e,

consequentemente, maiores níveis de digestibilidade da matéria orgânica.
Tabela 3 - Efeito dos tratamentos da inoculação e probabilidade sobre o sobre coeficiente de
digestibilidade aparente da matéria seca (CDMS ap/%), da matéria orgânica (CDMO
ap/%) e da proteína bruta (CDPB ap/%).
Tratamento
T1
T2
T3
T4
T5
T6
Não inoculado
Inoculado
Tratamento
Inoculação
Tratamento x inoculação
C. V. (%)

CDMS ap
CDMO ap
Efeito dos Tratamentos
74,79
74,92
74,05
74,33
73,53
73,60
74,96
74,74
74,57
74,32
74,48
73,37
Efeito da Inoculação
b
73,07
74,04
a
75,36
74,76
Probabilidade
0,604
0,650
0,159
0,005
0,131
0,266
2,62
3,21

CDPB ap
70,14
68,06
69,14
68,50
68,53
67,61
68,32
69,01
0,661
0,445
0,027
5,06

ab

( ) Médias seguidas de letras diferentes nas colunas diferem entre si (P<0,05) pelo teste de Tukey.
T1 - controle negativo DB mais 2,35% de caolim; T2 - DB mais 0,05% de flavomicina e sulfato de colistina e
2,30% de caolim; T3 - DB mais 0,04% de ESUD e 2,31% de caolim; T4, T5 e T6 - DB mais 0,1, 0,47 e 2,35% de
SUI e 2,25, 1,88 e zero de caolim, respectivamente.

Para Mateos et al. (2002), estados inflamatórios retardam o acesso à
alimentação e à água, resultando em redução na taxa de absorção de aminoácidos
e de outros nutrientes no intestino delgado e podem reduzir a habilidade de produzir
anticorpos contra as doenças. Aumentam também a demanda e as taxas de
oxidação de aminoácidos, o que requer a atuação de antioxidantes intracelulares,
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como glutationa, que, para serem sintetizados, requerem cistina e glutamina. As
proteínas totais apresentam-se diminuídas em casos de síndrome nefrótica,
hiperidratação, queimaduras severas, desnutrição, insuficiência renal, distúrbios da
síntese proteica e em síndromes de má absorção (DOLES, 2007).
Não houve efeito de tratamento nem da interação tratamento x inoculação
para CDMS, CDMO e CDPB, como mostra a Tabela 3. Esses resultados contrariam
Tebib et al. (1996), que sugerem que os complexos taninos-nutrientes resultantes
induzem à menor digestibilidade da dieta, diminuem a atividade enzimática
bacteriana cecal e colaboram com o incremento da excreção fecal de nitrogênio e
menor desempenho.
Houve efeito na interação tratamento e inoculação (P≤0,05) para o CDPB,
não havendo, entretanto, diferenças entre as médias. Esses dados parecem-se com
os de Nyachoti et al. (1996) que, ao testarem sorgo com alto tanino em aves, não
observaram diferenças significativas da percentagem de retenção de nitrogênio entre
os tratamentos, embora sugiram que a hipertrofia pancreática observada se deve à
necessidade de suprir a demanda por tripsina e α-amilase complexadas por taninos
na luz intestinal. No entanto, esses resultados contrariam a expectativa, na medida
em que taninos complexam proteínas, tornando-as insolúveis, que assim são
excretadas, estimulam a secreção de proteínas intestinais endógenas, erodindo a
mucosa intestinal, e afetando negativamente a utilização de nitrogênio. Também
diferentes de Marzo et al. (2002) que, ao testarem ácido tânico em aves Leghorn,
observaram menor coeficiente de digestibilidade da proteína e consequente piora no
desempenho produtivo.
Esses resultados contrariam também Qiyu e Guanghai (2003), que testaram
sorgo em dietas de galinhas Leghorn e concluíram que níveis crescentes de taninos
aumentavam o percentual de proteínas excretadas. Atribuíram o fato à formação de
compostos insolúveis tanino-proteína. Esses autores utilizaram AT em dietas de
marrecos-de-pequim e

observaram

que

1,5%

era

suficiente

para

reduzir

significativamente a atividade de proteinases totais, tripsina e α-amilase. Além de
provocar intensa degradação enzimática de aminoácidos hepáticos e o aumento da
atividade proteolítica hepática, resulta também na diminuição de ganho de peso
devido às alterações no catabolismo proteico e nos valores nutritivos da dieta.
Diferem também de Tebib et al. (1996) que sugerem que agregados taninonutriente resultantes induzem a menor digestibilidade da dieta, diminuem a atividade
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enzimática bacteriana cecal e colaboram com o incremento da excreção fecal de
nitrogênio e menor desempenho; ou de Oliveira et al. (2000), que citam resultados
discordantes de efeitos dos taninos sobre a mucosa gástrica e duodenal provocando
necrose, atrofia e redução de tamanho de órgãos.

4 CONCLUSÃO

Os resultados permitem concluir que inclusões mais altas de SUI e em fases
mais jovens de criação implicam em maiores prejuízos na performance produtiva. Os
resultados observados indicam que novos experimentos devem ser realizados,
testando níveis intermediários de inclusão de subprodutos de uva.
A inclusão de subprodutos da uva não influenciou as variáveis zootécnicas
nem os coeficientes de digestibilidade. A inoculação piorou o ganho de peso e o
peso final, mas melhorou o coeficiente de digestibilidade da matéria orgânica.
Os resultados contraditórios observados sugerem a necessidade de novos
experimentos com níveis intermediários de inclusão de SUI e ESUD.

BEM ESTAR ANIMAL
Este trabalho foi avaliado pelo comitê de ética e bem-estar animal da Pró-Reitoria de
Pós-graduação e Pesquisa da Universidade Federal da Santa Maria sob o protocolo
número 23081.0010766/2007-20, sendo aprovado sem ressalvas por ter cumprido
todas as exigências em relação ao bem-estar animal.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi quantificar o crescimento, o desenvolvimento e o
rendimento da mandioca e do milho em diferentes arranjos de plantas em cultivo
solteiro e consorciado, considerando-se duas épocas de semeadura do milho. O
experimento foi conduzido na UFSM, Santa Maria/RS. A mandioca da variedade RS
13 foi plantada em 27/09/2005. O milho da variedade BRS Missões foi semeado em
duas épocas: 02 e 29/11/2005. O delineamento experimental foi o de blocos
completos ao acaso com 12 tratamentos e três repetições. Foram medidos
parâmetros de crescimento (altura de plantas e área foliar), desenvolvimento
(filocrono, nº final de folhas e durante as fases de desenvolvimento) e os
componentes de produção das duas culturas. Foi calculada a soma térmica (Tb =
14°C para mandioca e assumida a Tb = 10°C para milho) das fases anteriormente
mencionadas e determinado o filocrono. O crescimento e o desenvolvimento das
duas espécies não foram afetados pelo arranjo de plantas tanto em cultivo solteiro
como em consórcio. O maior uso eficiente da terra (UET) foi obtido no consórcio de
mandioca com milho, com a mandioca em fileiras duplas de 1,6 x 0,5 x 0,6 m e uma
fileira de milho a 0,8 x 0,21 m ou duas fileiras de 0,4 x 0,42 m entre as fileiras duplas
de mandioca com milho semeado logo após a emergência da mandioca.
Palavras-chave: Arranjo de Planta. Competição de Planta. Soma Térmica.
Filocrono. Emissão de Folha.
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1 INTRODUÇÃO

A mandioca (Manihot Esculenta Crantz) é originária do centro de origem
brasileiro/paraguaio, segundo a proposta dos centros de origem das culturas de N. I.
Vavilov (1926). O Brasil, na safra 2004/2005, produziu 24.230.332 t de raízes em
uma área de 1.780.870 ha, perfazendo 12,97% da produção mundial (FAO, 2005). A
mandioca é uma espécie rústica e tem desempenho satisfatório em condições de
solos com baixa fertilidade e em diferentes climas, sendo cultivada na maioria das
pequenas propriedades familiares do Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul, onde é
uma importante fonte de carboidratos na alimentação humana e animal.
O milho (Zea Mays L.) é o 3º cereal mais produzido no mundo. Na safra
2004/2005, a produção mundial foi de 674,28 milhões de toneladas de grãos em
uma área de 144,24 milhões de hectares. No Brasil, a produção foi de 44 milhões de
toneladas em uma área de 13 milhões de hectares (USDA, 2005). Logo, pesquisas
com essas duas culturas têm o potencial de afetar a economia e o bem-estar de uma
quantidade considerável de pessoas em diferentes países.
Na pequena propriedade rural do RS, é comum encontrar várias culturas,
porém, quase sempre cultivados de forma solteira. O consórcio de duas culturas
importantes como a mandioca e o milho é uma alternativa para melhorar o
aproveitamento da área e a ocupação dos recursos de um mesmo solo e, portanto,
uma opção importante na agricultura familiar do RS.
Os trabalhos de pesquisa em mandioca e milho têm tido maior ênfase em
aspectos como rendimento, fertilidade, densidade de plantas e espaçamentos ou
arranjos de plantas (CERETTA, 1986). Dentre as vantagens do sistema consorciado
quando comparado ao plantio solteiro, pode-se destacar o aumento obtido nos
níveis de produtividade da terra, expresso como aumento dos níveis de rendimento
por unidade de área (MATTOS et al. 2005). Rao e Morgado (1985), relataram
aumentos que variam de 60 a 90% de rendimento em plantios de mandioca
consorciada com diversas culturas. Há ainda registro de valores de aumento de
rendimento que variam de 36 a 85% em mandioca consorciada com milho (MATTOS
et al. 1983).
O cultivo da mandioca pode ser realizado com plantas dispostas em fileiras
simples e em fileiras duplas (BUENO, 1985; CERETTA, 1986; SILVA; CERETTA,
1986; TÁVORA; MELO, 1993). O plantio de fileiras duplas é uma opção de
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espaçamento em que se juntam duas fileiras e assim, entre cada duas fileiras
duplas, fica um espaço maior do que no sistema de fileiras simples. A disposição em
fileiras duplas tem algumas vantagens em comparação ao sistema de fileiras
simples: maior facilidade de trabalho com equipamentos e implementos agrícolas,
diminuição de custos de produção pela redução de mão de obra, pois diminuem os
tratos culturais (capinas, aplicações de defensivos), maior possibilidade da utilização
do espaço entre fileiras duplas com outra espécie (consórcio), maior facilidade para
inspeção do cultivo, aumento da produtividade biológica devido ao efeito de
bordadura, redução da quantidade de fertilizantes e o uso mais racional da terra
(MATTOS, 1979; MATTOS et al. 1985). O espaçamento usado na cultura da
mandioca quando cultivada em fileiras simples é variável, como exemplo: 1 x 1 m, de
1,0 x 0,8 m e de 1,2 x 0,8 m (OYARZÁBAL, 1995). Quando em linhas pareadas, os
espaçamentos utilizados são de 2,0 x 0,6 x 0,6 m ou de 2,0 x 0,5 x 0,5 m (MATTOS
et al., 1985; TÁVORA; MELO, 1993). Nesses espaçamentos (tanto em fileira simples
como em fileira dupla), a densidade de plantas (considerando uma planta por cova)
é de aproximadamente 16.000 plantas ha-¹.
Ao comparar o sistema de fileiras simples com o sistema de fileiras duplas,
MATTOS (1979) e MATTOS (1991) verificaram que o uso de fileiras duplas no
espaçamento de 2,0 x 0,6 x 0,6 m proporcionou aumentos de 32% e 90% no
rendimento de raízes de mandioca, respectivamente. Já em trabalho posterior,
realizado por Silva e Ceretta (1986), não foi verificada a superioridade do sistema de
fileiras duplas sobre fileiras simples em termos de rendimento de raízes e amido na
cultura de mandioca, apenas o diâmetro e o peso de cada raiz foram superiores no
sistema de fileiras duplas no espaçamento de 2,8 x 0,6 x 0,6 m.
A cultura do milho geralmente é cultivada em fileiras simples. Segundo
Barcellos (1999); Matzenauer et al. (2001) e Pereira et al. (2001), o espaçamento
entre linhas recomendado para o milho varia de 0,7 a 1,0 m e com cultivares
superprecoces e precoces tem-se maior produtividade em espaçamentos menores,
especialmente em condições de alto nível de tecnologia. Fancelli e Dourado Neto
(2000), recomenda para a cultura de milho, sob condições de sequeiro, densidade
de plantas de 45.000 a 55.000 plantas ha -¹, adotando-se espaçamentos variáveis na
linha entre 55 a 80 cm entre plantas.
Com relação ao arranjo de plantas mais apropriado a ser usado no consórcio
mandioca-milho para o Sul do Brasil, ainda existe controvérsia, pois a maioria dos
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resultados é de trabalhos realizados no Nordeste brasileiro, onde as condições
ambientais são diferentes do Sul do Brasil (MATTOS, 1979; MATTOS et al., 1983;
1985; BUENO, 1985; TÁVORA; MELO, 1993). Além disso, uma grande parte dos
trabalhos tem mostrado que arranjando plantas de mandioca em fileira dupla
proporciona um aumento substancial na produção de raízes e ramas de mandioca,
independentemente do cultivo solteiro ou consorciado (MATTOS et al. 1983; 1985;
1999), mas em alguns trabalhos não foi verificada essa superioridade das fileiras
duplas (BUENO, 1985; SILVA; CERETA, 1986; GABRIEL FILHO et al., 2003). Em
alguns desses trabalhos, ao contrário, o cultivo em fileira dupla de mandioca
proporcionou decréscimo no rendimento de raízes, quando comparado ao
espaçamento em filas simples (MONDARDO et al., 1983; TÁVORA et al. 1989 e
TÁVORA; MELO, 1993).
A competição intra e interespecífica no consórcio de plantas é determinada
pela disposição das plantas entre e dentro das fileiras de plantio e pela época em
que inicia a competição. Para obter-se o máximo do rendimento em culturas
consorciadas, deve-se minimizar ao máximo a competição entre e/ou dentro das
espécies consorciadas, arranjando de tal forma as plantas para que a distribuição
espacial seja a mais favorável possível para ambas as culturas.
A avaliação de sistemas consorciados pode ser feita a partir de duas
vertentes diferentes. Parte da experimentação científica tenta explicar os fatores de
crescimento e desenvolvimento vegetal das culturas envolvidas através das
interações entre as plantas em que está incluída a competição inter e intraespecífica.
O produtor, entretanto, tem interesse na quantidade e no valor econômico da
produção obtida nos diferentes sistemas, ou seja, todas as variações observadas
são intrínsecas dos sistemas de cultivo e o que interessa é o rendimento final de
cada sistema (CERETTA, 1986).
Considerando esses aspectos, a pesquisa vem utilizando com maior
frequência um índice que permite avaliar a eficiência de sistemas consorciados
tomando por base a área cultivada. Esse índice, denominado UET, representa a
área de terra necessária com as culturas em cultivo solteiro para proporcionar um
rendimento equivalente ao obtido com as culturas consorciadas (MATTOS et al.
1985; CERETTA, 1986; TÁVORA et al., 1989).
O sistema consorciado ou cultivo de mais de uma espécie na mesma área
durante o mesmo ano é uma forma de aumentar o UET (MATTOS et al. 1983). Ainda
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o mesmo autor indica que o maior UET foi obtido com as fileiras duplas em
espaçamentos de 2,0 x 0,6 x 0,6 m, 2,0 x 0,5 x 0,5 m e 2,0 x 0,7 x 0,7 m, sendo os
mais eficientes, uma vez que apresentaram vantagens na ordem de 84, 75 e 72%,
respectivamente.
Quando o milho é usado no consórcio com a mandioca, há ainda dúvidas a
respeito de qual a época de semeadura mais apropriada. Uma época de semeadura
muito cedo do milho pode causar algum prejuízo no desempenho da mandioca,
enquanto que uma semeadura do milho muito tarde pode acarretar sombreamento
pela mandioca, reduzindo o rendimento do milho. Mattos et al. (1985), em trabalho
realizado em Conceição do Almeida, Bahia, constatou que o milho semeado 30 dias
após o plantio da mandioca resultou em ganhos no rendimento da cultura da
mandioca.
O desenvolvimento e o crescimento vegetal são processos relacionados, mas
não são sinônimos, podendo ocorrer simultaneamente ou não. Desenvolvimento
vegetal é o processo pelo qual plantas, órgãos ou células passam por vários
estágios identificáveis durante o seu ciclo de vida, enquanto que crescimento vegetal
é o aumento irreversível em alguma dimensão física de um indivíduo ou órgão com o
tempo, como, por exemplo, o aumento irreversível em massa seca (WILHELM;
McMASTER, 1995). A avaliação do crescimento e do desenvolvimento das culturas
agrícolas é uma excelente maneira de quantificar a competição intra e
interespecífica

nos

sistemas

consorciados.

Avaliações

mais

detalhadas,

especialmente de variáveis do desenvolvimento da mandioca e do milho em
consórcio são escassas, o que constitui um incentivo para esse esforço científico.
O objetivo deste trabalho foi quantificar o crescimento, o desenvolvimento e o
rendimento da mandioca e do milho em diferentes arranjos de plantas em cultivo
solteiro e consorciado considerando-se duas épocas de semeadura do milho.

2 MATERIAL E MÉTODOS
Um experimento a campo foi realizado em Santa Maria/RS (latitude: 29°43’S,
longitude: 53°43’W e altitude: 95 m) durante o ano agrícola 2005/2006. O clima da
região, segundo a classificação de Köppen, é Cfa que significa subtropical úmido
sem estação seca definida com verões quentes (MORENO, 1961). O solo do local é
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uma transição entre a Unidade de Mapeamento São Pedro (argissolo vermelho
distrófico arênico) e a Unidade de Mapeamento Santa Maria (alissolo hipocrômico
argilúvico típico) (STRECK et al., 2002).
O preparo de solo foi realizado com duas gradagens. Foi realizada uma
calagem com 2.000 kg ha-¹ de calcário para elevar o pH a 5,5. A adubação constou
de 250 kg ha-¹ na fórmula de 05-20-20. Na cultura da mandioca, foram realizadas
duas adubações de cobertura com 50 kg ha-¹ de ureia, sendo a primeira realizada
quando as plantas apresentavam de 15 a 20 folhas acumuladas na haste principal e
iniciava o acúmulo de amido nas raízes fibrosas, e a segunda aplicação de ureia em
cobertura foi quando as plantas tinham entre 45 e 50 folhas acumuladas na haste
principal e próximas do surgimento da primeira ramificação simpodial. Para a cultura
do milho, foram realizadas também duas adubações de cobertura com 50 kg ha -¹ de
ureia, a primeira, quando as plantas estavam em V3-V4 (terceira e quarta folhas
expandidas), e a segunda aplicação, quando as plantas de milho estavam em V7-V8
(sétima e oitava folhas expandidas).
O controle de plantas daninhas foi realizado com capinas manuais e as
doenças e pragas foram controladas com produtos químicos sempre que necessário
para

evitar

interferência

desses

fatores

bióticos

sobre

o

crescimento

e

desenvolvimento das plantas. Houve complementações de irrigação por aspersão
sempre que necessário para manter as plantas em crescimento e desenvolvimento
sem deficiência hídrica.
O delineamento experimental foi realizado em blocos ao acaso, com doze
tratamentos e três repetições. Os tratamentos foram feitos em diferentes
espaçamentos de mandioca e milho em cultivo solteiro e consorciado e estão
descritos na Tabela 1. Cada parcela foi constituída de fileiras de 6 m de
comprimento e 3,5 m de largura, sendo separadas por uma faixa de circulação de
2,5 m.
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Tabela 1 - Espaçamento e densidade de plantas das culturas da mandioca e do milho
cultivados em sistema solteiro e consorciado que fizeram parte dos tratamentos
usados no estudo. Santa Maria/RS, 2005/2006.
Densidade
(Plantas ha ¹)

Espaçamento
(m)

Tratamento

Mandioca

Milho

Mandioca

Milho

Época
do Milho

T1

0,80 x 0,78

-

16.025

-

-

T2

1,60 x 0,50 x 0,60**

-

15.873

-

-

T3

-

0,40 x 0,42

-

59.523

1

T4

-

0,80 x 0,21

-

59.523

1

T5

0,80 x 0,78

0,80 x 0,21

8.012

29.762

1

T6

1,60 x 0,50 x 0,60**

0,80 x 0,21

15.873

22.676

1

T7

1,60 x 0,50 x 0,60**

2 (0,40 x 0,21)***

15.873

22.676

1

T8

-

0,40 x 0,42

-

59.523

2

T9

-

0,80 x 0,21

-

59.523

2

T10

0,80 x 0,78

0,80 x 0,21

8.012

29.762

2

T11

1,60 x 0,50 x 0,60**

0,80 x 0,21

15.873

22.676

2

T12

1,60 x 0,50 x 0,60**

2 (0,40 x 0,21)***

15.873

22.676

2

* Época 1 = 50% de emergência da mandioca; Época 2 = 50% das plantas de mandioca tinham cinco folhas;
** Fila dupla de mandioca;
*** Fila dupla de milho.

A variedade de mandioca usada foi a RS 13. Manivas com 15 cm de
comprimento foram plantadas em 27 de setembro de 2005. Cerca de 30 dias após a
emergência das plantas, foi efetuado o desbaste, deixando-se apenas uma haste
por maniva (SANGOI; KRUSE, 1993).
O genótipo de milho usado foi a variedade BRS Missões. Optou-se em usar
uma variedade em vez de um híbrido de milho, por ser um genótipo mais apropriado
para cultivo em pequenas propriedades familiares. Foram realizadas duas épocas de
semeadura do milho: a primeira época de semeadura foi em 02/11/2005, quando
havia 50% de emergência da mandioca, e a segunda época de semeadura foi em
29/11/2005, quando 50% das plantas de mandioca tinham cinco folhas visíveis na
haste principal.
A data de emergência (50% das plantas estavam visíveis acima do nível do
solo) foi determinada em cada parcela. Após a emergência, seis plantas por parcela
foram marcadas com arames coloridos. Nas plantas marcadas de mandioca foram
medidas as variáveis: (a) número total de folhas acumuladas na haste principal
(NFHP) e em uma das ramificações simpodiais (NFRS), uma vez por semana. Uma
folha foi considerada visível quando um dos lóbulos da folha apresentava as bordas
não mais se tocando; (b) número de folhas verdes na haste principal (NFVHP), uma
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vez por semana; (c) número de folhas senescentes na haste principal (NFSHP),
calculado pela diferença entre o número de folhas acumuladas e o número de folhas
verdes; (d) altura da planta (Alt), uma vez por semana, considerada do nível do solo
até a inserção da última folha da planta; (e) comprimento da haste (Chaste),
semanalmente, sendo o comprimento de uma das hastes escolhida aleatoriamente,
oriunda da primeira ramificação simpodial e a segunda ramificação simpodial; (f)
área da folha na posição do nó 30 (AF30) e do nó 40 (AF40) na haste principal
(acropetalmente). Mediu-se nessas folhas o comprimento do maior lóbulo e a sua
área foi calculada por AF = ax + bx² + cx³ (1), em que AF é a área da folha (cm²), x é
o comprimento do maior lóbulo e os coeficientes a, b e c foram estimados por
regressão polinomial usando-se 80 folhas de diferentes tamanhos coletadas em
diferentes porções em plantas de bordadura ao longo do experimento. Em cada uma
dessas folhas mediu-se o comprimento do maior lóbulo (x) e a área (AF) foi estimada
pelo método das fotocópias. Os valores estimados foram a = 3,2792; b = 0,1607 e c
= 0,0402, com um R² = 0,92.
Nas plantas etiquetadas de mandioca foi ainda determinada a data (50%) do
surgimento da primeira e da segunda ramificação simpodial. Para tanto, as plantas
foram observadas diariamente até que 100% das plantas etiquetadas apresentavam
as ramificações simpodiais.
A colheita da mandioca foi realizada no dia 6 de junho de 2006, quando as
plantas tinham perdido quase todas as folhas e estava entrando no período de
repouso invernal. Foram determinados o rendimento (t ha -¹) e os componentes do
rendimento massa fresca de raízes e número de raízes por unidade de raízes
comercializáveis (RC) e não comercializáveis (NCR). Foram consideradas como
raízes comercializáveis as que tinham comprimento maior que 10 cm e diâmetro
maior que 2 cm; e como raízes não comercializáveis, as raízes com diâmetro entre 1
e 2 cm e comprimento inferior a 10 cm. Para a determinação dos componentes do
rendimento da mandioca foram colhidas as seis plantas etiquetadas de cada parcela
e contadas as RC e RNC, as quais foram pesadas, obtendo-se a massa fresca de
raízes. Foram selecionadas ao acaso 10 RC e 10 RNC, pesadas e colocadas em
estufa a 60°C até peso constante. Foi obtida a massa seca (MS) das 10 raízes RC e
RNC. Os dados de rendimento foram calculados em base de ha.
No colmo principal das seis plantas etiquetadas de milho por parcela foram
medidas as seguintes variáveis: (a) número de folhas acumuladas (NF), uma vez por
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semana, considerando-se como NF as folhas com colar visível mais uma acima da
última com colar visível; (b) número de folhas verdes (NFV), uma vez por semana;
(c) número de folhas senescentes (NFS), pela diferença do NF – NFV; (d) Alt da
planta, uma vez por semana, do nível do solo até a inserção da última folha da
planta (acropetalmente); (e) área da folha na posição do nó 15 (AF15) e nó 18
(AF18), calculada por: AF = L x C x FC (2), em que AF é a área (cm²), L é a maior
largura da folha (cm), C é o comprimento da folha (cm) e FC = 0,73 (McKEE, 1964).
Nas plantas etiquetadas de milho determinou-se ainda a data (50%) do
pendoamento, da antese, do embonecamento e da maturação fisiológica seguindo
os critérios descritos em Fancelli & Dourado Neto, (2000). A colheita do milho foi
realizada em 25 de abril de 2006. O rendimento (t ha -¹) e os componentes do
rendimento de milho foram obtidos das linhas centrais da parcela. Para a
determinação dos componentes do rendimento do milho foram colhidas todas as
espigas da área útil da parcela que tinham pelo menos um grão formado. No
momento da colheita foram contados o número de espigas e o número de plantas
em cada parcela colhida. De cada parcela foram selecionadas, ao acaso, dez
espigas para determinação dos demais componentes do rendimento: número de
grãos espiga-¹ e peso de 100 grãos. Para obter o número de grãos espiga -¹ foi
contado o número médio de grãos de quatro fileiras de grãos multiplicado pelo
número de fileiras de cada uma das dez espigas/parcela. Foram utilizadas quatro
amostras aleatórias de cada parcela contendo 100 grãos e levados na estufa a 60°C
para secagem até peso constante. Pesou-se cada amostra e multiplicou-se por 1,13
para calcular o rendimento em base de 13% de umidade. Com esses dados,
calculou-se o rendimento em t ha-¹ da seguinte maneira (BERGAMASCHI et al.,
2004):
 peso de grãos espiga-¹ = (peso médio de 100 grãos x nº de grãos espiga-¹)
100 grãos-¹;
 peso de grãos planta-¹ = peso de grãos espiga-¹ x nº espigas planta-¹;
 peso de grãos parcela-¹ = peso de grãos planta-¹ x nº de plantas parcela-¹;
 peso de grãos parcela-¹ (m²) = peso de grãos (kg) m-² x 10.000 m² ha-¹ x 1
t 1000 kg-¹ = t ha-¹.
A soma térmica diária (STd) a partir da emergência das plantas foi calculada
segundo Gilmore e Rogers (1958) e Arnold (1960): STd = (Tm – Tb) . 1 dia {°C dia}
(3), em que Tm é a temperatura média diária do ar calculada pela média aritmética
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das temperaturas mínima e máxima do ar e Tb, a temperatura base para
aparecimento de folhas, considerada como 14ºC (SCHONS et al., 2007) para
mandioca e 10°C para milho (FANCELLI; DOURADO NETO, 2000).
A soma térmica acumulada (STa) foi calculada por: STa = STd (4), em que
STd é o somatório das somas térmicas diárias.
Os valores de temperatura mínima e máxima diárias do ar para o período
experimental foram medidas na Estação Climatológica Principal, pertencente ao 8°
Disme/INMET/MA e localizada a aproximadamente 100 m da área experimental.
A velocidade de aparecimento de folhas nas culturas de mandioca e de milho
foi estimada pelo filocrono, definido como o tempo necessário para o aparecimento
de uma folha na haste ou colmo (RICKMAN; KLEPPER, 1995; WILHELM;
McMASTER, 1995). Uma unidade de tempo frequentemente utilizada para
representar tempo fisiológico em plantas é a soma térmica ou soma de calor (ºC
dia). O filocrono, nesse caso, é o acúmulo térmico necessário para o aparecimento
de uma folha (ºC dia folha-¹). Foi realizada uma regressão linear entre número de
folhas acumuladas na haste/colmo e STa a partir da emergência em cada cultura. O
filocrono foi estimado como sendo o inverso do coeficiente angular da regressão
linear entre NF e STa a partir da emergência (KLEPPER et al., 1982 e XUE et al.,
2004).
Também foi calculada a duração, em °C dia, das fases ou subperíodos de
desenvolvimento da mandioca: emergência - primeira ramificação simpodial (Em –
RS1); primeira ramificação simpodial – segunda ramificação simpodial (RS1 – RS2)
e do milho: emergência – pendoamento (Em – PE); pendoamento – maturação
fisiológica (PE – MF) e emergência – maturação fisiológica (Em – MF).
O UET (MATTOS, 1979; MATTOS, et al., 1983; CERETTA, 1986) foi
calculado por: UET = (RMaC/RMaS) + (RMiC/RMiS) (5), em que RMaC é o
rendimento de raízes totais da mandioca em consórcio, RMaS é o rendimento de
raízes totais da mandioca cultivada de forma solteira no tratamento T1, RMiC é o
rendimento de grãos do milho em consórcio e RMiS é o rendimento de grãos do
milho cultivado na forma solteira do tratamento T4.
Os dados foram submetidos a uma análise da variância, quando houver efeito
significativo para tratamentos, foi aplicado o teste Scheffé para os contrastes e
efeitos definidos na Tabela 2.
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Tabela 2 - Descrição e efeito dos contrastes definidos para os tratamentos da Tabela 1. Santa
Maria/RS, 2005/2006.
Contraste

Descrição do Efeito Envolvido

Efeito

Y1

Época 1 vs época 2 do milho sem mandioca

(T3, T4) vs (T8, T9)

Y2

Época 1 vs época 2 do milho com mandioca

(T5, T6, T7) vs (T10, T11, T12)

Y3

Efeito do milho sobre a mandioca na época 1

(T1, T2) vs (T5, T6)

Y4

Efeito do espaçamento do milho sem mandioca

(T3, T8) vs (T4, T9)

Y5

Efeito do espaçamento de mandioca sem milho

T1 vs T2

Y6

Efeito do espaçamento da mandioca, com milho na época 1

T5 vs T6

Y7

Efeito do espaçamento da mandioca com milho na época 2

T10 vs T11

Y8

Efeito do espaçamento do milho sobre a mandioca pareada
(T6, T11)

vs (T7, T12)

Y9

Efeito da época do milho pareado na mandioca pareada

T7 vs T12

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As temperaturas máximas diárias alcançaram valores superiores a 35°C em
22 dias nos meses de novembro de 2005 a março de 2006 enquanto as
temperaturas mínimas diárias atingiram valores entre 0 e 5°C em 4 dias no mês de
maio de 2006. Já o fotoperíodo foi crescente no início do experimento até 15h no
solstício de verão e decrescente no restante do experimento até aproximadamente
11h em direção ao soltício de inverno. Houve chuva ao longo do período
experimental, com intensidade maior durante o plantio-emergência. O brilho solar foi
crescente do início da estação de primavera-verão durante a fase vegetativa das
duas culturas. Um declínio do brilho solar diário no período de verão-outono
coincidiu com os períodos de acúmulo de amido na mandioca e enchimento de grão
na cultura do milho.
O crescimento em altura da mandioca foi lento no início do experimento,
aumentando rapidamente até aparecer a primeira ramificação simpodial aos 75 dias
após a emergência, quando a altura foi de 160 cm e o número final de folhas na
haste principal foi de 53 folhas. A partir desse momento, ocorre uma redução na
velocidade de crescimento em altura por duas razões: as plantas perdem a
dominância apical e ocorre modificação na direção do crescimento das novas
ramificações para iniciar o primeiro simpódio, sendo oblíquo em relação ao nível do
solo. Em média, três novos ramos iniciam lentamente o crescimento sem dominância
entre os novos ramos. O aparecimento da segunda ramificação simpodial aos 141
dias após a emergência, quando a altura era de 294 cm e o número de folhas entre
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a primeira e a segunda ramificação simpodial foi de 47 folhas. Não houve diferença
estatística entre os tratamentos pelos contrastes analisados na Tabela 2, para as
variáveis que são responsáveis pelo crescimento em altura das plantas de
mandioca. Isso significa que o arranjo de plantas e a presença de plantas de milho,
independentemente da época de semeadura no consórcio, não afetaram
significativamente o crescimento em altura das plantas de mandioca.
A análise estatística mostrou que também não houve efeito significativo dos
tratamentos sobre as variáveis do desenvolvimento da mandioca analisadas neste
estudo NFHP, Filo1, ST1, NFF2, Filo2 e ST2 (Tabela 3). Assim, esses resultados
indicam que, como para as variáveis de crescimento, o desenvolvimento da planta
de mandioca não foi afetado pelo arranjo de plantas e pelo consórcio com o milho.
Também não houve diferença de altura final das plantas de milho para os contrastes
definidos na Tabela 2 (Tabela 5). Para as outras duas variáveis de crescimento
(AF15 e AF18), houve efeito significativo apenas para AF 18 (Tabela 5), mas para os
contrastes não houve diferença significativa para ambas as variáveis (Tabela 9).
Nota-se que em torno dos 30 dias após a emergência, independentemente da época
de semeadura, houve uma redução (época 1) ou estabilização (época 2) e depois
retornou o aumento do NFV. Uma possível explicação para essa interrupção no
aumento do NFV aos 30 dias após a emergência pode ter sido o fato de as plantas
de milho terem iniciado a fase de elongação do colmo na época quando a planta
precisa de maior quantidade de fotoassimilados, o que pode ter aumentado a
velocidade de senescência das folhas basais e diminuído a emissão de novas
folhas. Esses resultados indicam que o arranjo das plantas e o consórcio com a
mandioca não afetaram significativamente o crescimento das plantas de milho.
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Tabela 3 - Fontes de variação (FV), graus de liberdade (GL) e quadrado médio do quadro da análise
de variância das variáveis número de folhas acumuladas na haste principal até a primeira
ramificação simpodial (NFHP), filocrono da haste principal até a primeira ramificação
simpodial (Filo1), soma térmica acumulada da fase emergência-primeira ramificação
simpodial (ST1), número de folhas acumuladas entre a primeira e a segunda ramificação
simpodial (NFF2), filocrono da haste entre a primeira e a segunda ramificação simpodial
(Filo2), soma térmica acumulada entre primeira e a segunda ramificação simpodial (ST2)
de plantas de mandioca variedade RS 13. Santa Maria/RS, 2005/2006.
FV

GL

NFHP

Bloco

2

28,8

ns

Tratamento

7

9,1

ns

Resíduo

Filo1
0,3

ns

0,6

ns

ST1

NFF2

1354,8

ns

1218,8

ns

Filo2

ST2

62,8

ns

10,4

ns

23,2

ns

7,2

ns

729,3

+

2183,1

17,6

+

4,6

9457,0*
ns
+

10

25,9

1,08

3424,5

Média

-

53,2

15,6

749,0

46,6

18,0

754,7

CV (%)

-

9,6

6,7

7,8

9,0

11,9

6,1

* = significativo pelo teste F em nível de 5% de probabilidade de erro;
+
ns = Não significativo; GL = 9

Tabela 4 - Médias do número de folhas acumuladas na haste principal até a primeira ramificação
simpodial (NFHP), filocrono da haste principal até a primeira ramificação simpodial
(Filo1), soma térmica acumulada da fase emergência-primeira ramificação simpodial
((ST1), número de folhas acumuladas da haste entre a primeira e a segunda ramificação
simpodial (NFF2), filocrono da haste entre a primeira e a segunda ramificação simpodial
(Filo2), soma térmica acumulada entre a primeira e a segunda ramificação simpodial
(ST2), de plantas de mandioca variedade RS 13. Santa Maria/RS, 2005/2006.
Tratamento

NFHP
(nº)

Filo1
-1
(ºC dia folha )

ST1
(ºC dia)

NFF2
(nº)

Filo2
(ºC dia folha ¹)

ST2
(ºC dia)

T1

55,5

15,0

735,2

46,7

17,4

735,6

T2

51,7

15,1

718,0

48,7

16,3

768,4

T5

55,3

16,5

769,5

44,9

20,3

764,7

T6

56,0

15,6

758,5

38,5

21,6

735,1

T7

51,7

15,8

752,1

44,7

18,8

754,7

T10

53,0

16,0

777,2

45,0

17,7

741,5

T11

55,3

15,5

775,0

46,6

17,5

736,6

T12

52,0

15,7

734,1

49,2

17,1

783,6
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Tabela 5 - Fontes de variação (FV), graus de liberdade (GL) e quadrado médio das variáveis altura
final da planta até a folha bandeira (Alt), área da folha na posição do nó 15 (AF15) e área
da folha na posição do nó 18 (AF18) de plantas de milho variedade BRS Missões. Santa
Maria/RS, 2005/2006.
FV

Quadrado Médio

GL

Bloco

Alt

2

AF15

1434,3
292,6

ns

ns

AF18

3718,2

ns

695,4

2073,3

ns

ns

5509,1*

Tratamento

9

Resíduo

15

808,5

1841,9

19,05,1

Média (cm²)

-

230,6

672,3

636,2

CV(%)

-

12,3

6,4

6,9

* = significativo pelo teste F em nível de 5% de probabilidade de erro;
ns = Não significativo.

Tabela 6 - Fontes de variação (FV), graus de liberdade (GL) e quadrado médio das variáveis número
de folhas acumuladas (NF) (folhas planta-¹), filocrono (°Cdia), soma térmica acumulada
(°Cdia) da fase emergência-pendoamento (STEM-PE), soma térmica acumulada (°Cdia) da
fase pendoamento-maturação fisiológica (STPE-MF) e soma térmica da fase emergênciamaturação fisiológica (STEM- MF) de plantas de milho variedade BRS Missões. Santa
Maria/RS, 2005/2006.
FV
Bloco

GL
2

Quadrado Médio
NF

Filocrono

2,0*

21,9*
ns

8,1

STEM-PE

STPE-MF
ns

STEM- MF

3719,3

ns

2570,6

1059,7

ns

38835,5*

43614,0*

109,5

ns

Tratamento

9

1,9*

Resíduo

15

0,4

5,1

1190,3

2949,2

1236,0

Média

-

22,8

41,5

868,1

832,1

1700,2

CV (%)

-

2,7

5,5

4,0

6,5

2,01

* = significativo pelo teste F, em nível de 5% de probabilidade de erro;
ns = Não significativo.

Com relação às variáveis de desenvolvimento do milho, não houve efeito
significativo de tratamento para as variáveis filocrono e ST EM-PE (Tabela 6). Já para
as variáveis NF, STPE-MF e STEM-MF, houve efeito significativo de tratamentos (Tabela
6), mas para os contrastes definidos na Tabela 2, houve efeito significativo (Tabela
9) apenas para as variáveis ST PE-MF e STEM-MF nos contrastes e efeitos (Tabela 2). A
maior duração em graus dia, da fase PE-MF que resultou na maior duração da fase
EM-MF, do milho na primeira época de semeadura (Tabela 8) ocorreu porque a MF
ocorreu apenas oito dias mais tarde na segunda época de semeadura, apesar de a
semeadura, a emergência e o pendoamento terem ocorrido 27, 24 e 20 dias,
respectivamente, mais tarde na segunda época de semeadura.
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Tabela 7 - Médias da altura da planta até o colar da folha bandeira (Alt), área da folha na posição do
nó 15 (AF15) e área da folha na posição do nó 18 (AF18) de plantas de milho variedade
BRS Missões. Santa Maria/RS, 2005/2006.
Tratamento

Alt

AF15

AF18

T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12

239,3
227,3
223,0
214,1
232,3
238,3
246,0
223,1
216,3
221,6

684,5
727,1
660,4
699,1
657,0
649,9
684,8
629,1
655,2
665,1

654,6
708,2
638,1
683,4
658,7
593,2
594,5
555,3
610,1
660,2

Tabela 8 - Médias do número de folhas acumuladas (NF), filocrono (°Cdia), soma térmica acumulada
da fase emergência-pendoamento (STEM-PE), soma térmica acumulada da fase
pendoamento-maturação fisiológica (STPE-MF) e soma térmica da fase emergênciamaturação fisiológica (STEM- MF) de plantas de milho variedade BRS Missões. Santa
Maria/RS, 2005/2006.
Tratamento

NF
(nº)

Filocrono
(°C dia folha ¹)

STEM-PE
(°C dia)

STPE-MF
(°C dia)

STEM- MF
(°C dia)

T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12

23,0
23,0
24,3
22,5
24,0
22,0
22,3
22,0
22,0
23,0

41,0
45,6
39,8
41,7
39,9
42,0
41,3
41,7
42,6
40,5

853,9
911,4
879,5
859,7
879,5
885,5
858,1
849,7
854,0
857,9

954,9
896,2
940,7
987,0
920,8
719,8
708,9
709,1
726,3
692,7

1808,8
1807,6
1820,2
1850,7
1800,3
1605,2
1567,0
1562,8
1580,3
1554,7

Tabela 9 - Estimativa dos contrastes (definidos na Tabela 2) para as variáveis área da folha na
posição do nó 18 (AF18), número de folhas acumuladas (NF), soma térmica acumulada
da fase pendoamento-maturação fisiológica (STPE-MF) e soma térmica da fase
emergência-maturação fisiológica (STEM- MF) de plantas de milho variedade BRS Missões.
Santa Maria/RS, 2005/2006.
Contraste

AF18

NF

Y1

175,13

ns

Y2

153,12

ns

STPE-MF

STEm- MF

1,67

ns

422,43*

444,13*

3,83

ns

705,97*

773,32*

0,33

ns

69,63

ns

39,47

ns

60,62

ns

30,52

ns

17,48

ns

76,07

ns

Y4

54,93

ns

Y6

46,67

ns

1,83

ns

Y7

53,38

ns

0,00

ns

2,88

Y8

25,33

ns

2,50

ns

99,82

Y9

2,93

1,00

ns

213,67

ns

ns
ns
ns

* Contraste significativo pelo teste de Scheffé em nível de 5% de probabilidade de erro;
ns
Contraste não significativo.
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Os componentes do rendimento (número de raízes e massa fresca por planta)
da mandioca não foram afetados significativamente pelos tratamentos (Tabela 10).
Isso significa que o rendimento de raízes de cada planta de mandioca não foi
afetado pelo arranjo de plantas de mandioca solteira e nem pela presença do milho
(espaçamento e época de semeadura) no consórcio. Houve efeito significativo de
tratamentos para as variáveis RCO e RT de mandioca (Tabela 10). Esse efeito
ocorreu porque o rendimento de raízes (t ha -¹) foi a metade nos tratamentos T5 e
T10 (Tabela 11). Nesses tratamentos de consórcio, o milho e a mandioca são
arranjados em fileiras simples (Tabela 1) e com linhas intercaladas de cada espécie,
o que leva a ter a metade do número de plantas por unidade de área em cada
cultura, comparado ao cultivo solteiro das duas espécies ou com o cultivo em
consórcio quando a mandioca é arranjada em fileiras duplas. Esses resultados
indicam que a competição interespecífica nos consórcios e intraespecífica no cultivo
solteiro não teve efeito significativo sobre o número e tamanho das raízes das
plantas da mandioca e nos permite concluir que os espaçamentos e densidades das
duas espécies no cultivo em consórcio foram apropriados e não comprometeram o
seu desempenho em relação ao cultivo solteiro das duas espécies. O ganho de
rendimento que se tem no consórcio é, portanto, resultado do melhor aproveitamento
do espaço destinado a cada espécie na lavoura.
Tabela 10 - Fontes de variação (F V), graus de liberdade (GL) e quadrado médio das variáveis
número de raízes comercializáveis por planta (NRC), número de raízes não
comercializáveis por planta (NRNC), massa fresca de raízes comercializáveis por planta
(MFRC), massa fresca de raízes não comercializáveis por planta (MFRNC), rendimento
de raízes comercializáveis (RCO), rendimento de raízes não comercializáveis (RNCO),
rendimento total (RT) de raízes de mandioca variedade RS 13. Santa Maria/RS,
2005/2006.
FV

GL

NRC

Bloco

2

1,34

ns

Tratamento

7

1,63

ns

Resíduo

NRNC

MFRC

0,28

ns

257698,5

ns

MFRNC
936,8

ns

53,56

RCO

4,89

ns

77821,6

ns

2031,3

ns

117,36

ns
*

RNCO

RT

0,13

ns

54,81

1,18

ns

139,82

ns
*

10

2,64

2,36

179430,0

1663,7

36,85

0,42

39,22

Média

-

8,35

4,26

1745,9

118,4

24,29

1,70

25,99

CV (%)

-

19,47

36,11

24,3

34,4

24,99

38,09

24,10

* Contraste significativo pelo teste de Scheffé;
ns = Contraste não significativo pelo teste de Scheffé.
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Tabela 11 - Médias do número de raízes comerciais por planta (NRC), número de raízes não
comerciais por planta (NRNC), massa fresca de raízes comerciais por planta (MFRC),
massa fresca de raízes não comerciais por planta (MFRNC), rendimento de raízes
comerciais (RCO), rendimento de raízes não comerciais (RNCO), rendimento total (RT)
de raízes de mandioca variedade RS 13. Santa Maria/RS, 2005-2006.
Tratamento

NCR
(n°)

NRNC
(n°)

MFRC
(g planta ¹)

MFRNC
(g planta ¹)

RCO
(t ha ¹)

RNCO
(t ha ¹)

RT
(t ha ¹)

T1

7,0

7,8

1914,3

168,1

30,7

2,7

33,4

T2

8,7

4,6

1876,1

128,1

29,8

2,0

31,8

T11

7,7

4,3

1771,2

148,1

28,1

2,4

30,5

T6

8,0

3,4

1754,3

100,4

27,9

1,6

29,5

T7

8,0

4,0

1744,3

118,3

27,7

1,9

29,5

T12

8,5

2,8

1312,8

84,8

20,8

1,4

22,2

T10

9,0

3,0

1871,4

76,9

15,0

0,7

15,6

T5

9,7

4,3

1679,4

108,2

13,5

0,9

14,3

No presente estudo, o rendimento de raízes da variedade RS 13 atingiu 33,4 t
ha-¹ em cultivo solteiro. Esse nível de rendimento é similar aos rendimentos de
mandioca obtidos em cultivos em Pacajús, Ceará (TÁVORA; MELO, 1993) e o
rendimento é inferior aos rendimentos obtidos em cultivos em Marechal Cândido
Rondon, Paraná (GABRIEL FILHO et al., 2003). Os cultivos solteiros de mandioca
com fileiras simples espaçadas de 0,8 m e fileiras duplas espaçadas de 1,6 m,
mostraram uma variação de 1,6 t ha-¹ (Tabela 11). Analisando-se o rendimento de
raízes frescas da mandioca (Tabela 12), pode-se verificar uma leve superioridade,
embora não significativa estatisticamente, para o cultivo solteiro (T1 e T2) se
comparado com o cultivo consorciado (T6, T7, T11, T12). Também houve uma
pequena superioridade do cultivo em fileiras simples (T1) comparado com fileira
dupla (T2). No consórcio, não houve incremento ou diminuição em função da época
de semeadura do milho, com exceção, do cultivo consorciado com duplas filas de
mandioca e duas fileiras de milho na primeira época de semeadura (T7), que foi 7,3 t
ha-¹ superior à segunda época (T12).
Os tratamentos (T5 e T10) de mandioca (0,80 x 0,78 m) consorciados com
milho (0,80 x 0,21 m) foram os que apresentaram o menor rendimento de raízes
(Tabela 12), tendo como provável causa a baixa densidade das culturas (Tabela 1).
Esse nível de rendimento é similar aos rendimentos de mandioca obtidos em cultivos
em Guaíba/RS (SILVA; CERETTA, 1986).
Os cultivos consorciados com fileiras duplas (1,6 x 0,5 x 0,6 m) foram
superiores em rendimento, se comparadas com o consórcio de fileiras simples (0,80
x 0,78 m), independentemente do espaçamento ou da época de milho utilizado
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(Tabela 12). Esses resultados estão de acordo com os obtidos por MATTOS et al.
(1983) e MATTOS et al. (1985), que comprovaram vantagens agroeconômicas dos
sistemas de fileiras duplas em consórcio sobre o cultivo solteiro para o rendimento
de raízes.
O rendimento de milho cultivado de forma solteira foi superior quando
semeado logo após a emergência da mandioca utilizando-se um espaçamento de
0,40 x 0,42 m (Tabela 12). O menor rendimento foi o do milho, utilizando-se o
espaçamento de 0,8 m na mandioca consorciada em fileiras duplas, sendo o milho
semeado na 2ª época.
Analisando-se o UET, ficou evidente que os tratamentos de consórcio, com
espaçamento de mandioca de 1,6 x 0,5 x 0,6 m foram os mais eficientes (Tabela 12),
uma vez que apresentam incrementos na exploração da terra de 32 e 34%
comparado com os tratamentos de mandioca em fileiras duplas consorciada com
milho espaçado de 0,40 x 0,42 m e 0,80 x 0,21 m, respectivamente, semeado logo
após a emergência da mandioca. Já o consórcio em fileiras duplas de mandioca com
milho em fileiras espaçadas de 0,80 x 0,21 m, semeado quando a mandioca tinha
cinco folhas acumuladas, foi 16% superior se comparado com o cultivo solteiro de
milho com o mesmo espaçamento.
Tabela 12 - Espaçamentos (m), épocas de semeadura de plantas de milho (Época), rendimento (t ha¹), uso eficiente da terra (UET) da cultura de mandioca variedade RS 13 e de milho
variedade BRS missões, Santa Maria/RS. 2005/2006.
Tratamento

-

Espaçamento (m)
Mandioca

Época

Milho

Rendimento (t/ha ¹)
Mandioca

UET

Milho

T1*

0,80 x 0,78

.

.

33,37

.

1,00

T2

1,6 x 0,5 x 0,6

.

.

31,81

.

0,95

T3

.

0,40 x 0,42

1

.

11,82

1,07

T4*

.

0,80 x 0,21

1

.

11,09

1,00

T5

0,80 x 0,78

0,80 x 0,21

1

14,32

5,83

0,95

T6

1,6 x 0,5 x 0,6

0,80 x 0,21

1

29,44

5,05

1,34

T7

1,6 x 0,5 x 0,6

2x(0,4 x 0,42)

1

29,56

4,81

1,32

T8

.

0,40 x 0,42

2

.

10,20

0,92

T9

.

0,80 x 0,21

2

.

10,93

0,99

T10

0,80 x 0,78

0,80 x 0,21

2

15,61

4,07

0,83

T11

1,6 x 0,5 x 0,6

0,80 x 0,21

2

30,47

2,69

1,16

T12

1,6 x 0,5 x 0,6

2x(0,4 x 0,42)

2

22,19

3,27

0,96

* Tratamentos usados como padrão de cultivo.
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Pelos rendimentos obtidos pelas culturas consorciadas em fileiras duplas de
mandioca para os tratamentos de 1,6 x 0,5 x 0,6 m (T6 e T7) com semeadura de
milho logo após a emergência da mandioca, com espaçamentos de milho em fileira
de 0,80 x 0,21 m ou duas fileiras de milho de 0,40 x 0,42 m, são necessários 1,34 ha
e 1,32 ha respectivamente, em cultivo das culturas de mandioca e milho de forma
solteira para serem obtidos os rendimentos equivalentes a 1 ha de cultivo
consorciado. Já o mesmo espaçamento de fileiras duplas de mandioca com milho
(T11) com semeadura de milho (0,80 x 0,21 m) semeado quando a mandioca tinha
cinco folhas acumuladas são necessários 1,16 ha em cultivo das culturas de
mandioca e milho de forma solteira para que seja possível obter os rendimentos
equivalentes a 1,0 ha de cultivo consorciado.

4 CONCLUSÕES
 No cultivo solteiro da mandioca, o arranjo das plantas em fileiras simples no
espaçamento de 0,8 x 0,8 m é levemente superior ao arranjo em fileiras duplas
no espaçamento 1,6 x 0,5 x 0,6 m.
 No cultivo solteiro do milho, o arranjo de plantas em fileiras simples no
espaçamento de 0,4 x 0,4 m é levemente superior ao arranjo em fileiras simples
no espaçamento 0,8 x 0,2 m.
 A competição interespecífica da mandioca com o milho em consórcio nos
espaçamentos

utilizados

neste

estudo

não

afeta

o

crescimento,

o

desenvolvimento e o rendimento das duas espécies.
 No cultivo consorciado de mandioca e milho, recomenda-se o arranjo de
mandioca em fileiras duplas no espaçamento de 1,6 x 0,5 x 0,6 m com uma fileira
de milho no espaçamento de 0,2 m entre plantas ou duas fileiras no
espaçamento de 0,4 x 0,4 m dispostas entre as fileiras duplas de mandioca, com
semeadura logo após a emergência da mandioca.
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INTRODUÇÃO: O aumento crescente da população gera uma maior necessidade de
alimento e energia. A década de 1970 caracterizou-se pela grande produção de
grãos e pela evolução tecnológica dos maquinários para atender a crescente área
de plantio. Com essa necessidade de aumento de produção, houve um avanço
também nas áreas florestais. A devastação dessas áreas tornou o Estado do Rio
Grande do Sul um celeiro agrícola do Brasil. Porém, com o avanço indiscriminado
por novas áreas agricultáveis, ocorreu a agressão das Áreas de Preservação
Permanente (APP). A considerável falta de proteção ciliar ocasionou a diminuição da
disponibilidade de água nos rios e até o desaparecimento de muitos deles. Também
ocorreu, devido à falta de proteção superficial das margens, o assoreamento dos
cursos d’água causado pela erosão laminar das superfícies das lavouras recémrevolvidas, que se estendiam até as suas margens. A degradação ambiental,
segundo Guerra e Guerra (2003, p. 184), “É a degradação do meio ambiente,
causada pela ação do homem, que, na maioria das vezes, não respeita os limites
impostos pela natureza”. Assim, tem-se o homem como o principal agente
transformador do espaço geográfico, que através de suas ações modifica a
paisagem de maneira tal que provoca desequilíbrios aos sistemas ambientais. A
área de estudo dessa pesquisa denota um acelerado desmatamento, devido à
ampliação das fronteiras agrícolas, como as culturas de milho, pastagens, trigo,
canola e soja. O pisoteio do gado faz desbarrancar as margens dos corpos d’água,
deixando o material do fundo em suspensão e causando assoreamento. Segundo
Ramos (2007), a importância ambiental e ecológica das áreas de Reserva Legal
(RL) e das APP são reconhecidas por diversos setores da sociedade, que enxergam
nesses dispositivos legais um relevante papel no resgate e da preservação da
biodiversidade, bem como na proteção dos recursos naturais solo e água.De outro
lado, a ação meramente coercitiva e repressiva por parte do aparato de Estado não
tem se mostrado suficiente para garantir de forma mais generalizada o cumprimento
da legislação ambiental pelos agricultores.Além disso, existem barreiras culturais,
normativas e técnicas para que essas exigências legais sejam cumpridas a contento.
No caso dos pequenos agricultores familiares, o problema tende a se agravar, em
função da pouca disponibilidade de área para produção e sobrevivência da família, e
da escassez de recursos humanos e materiais para serem alocados nas atividades
de recuperação.A pesquisa desenvolveu uma análise comparativa entre a situação
encontrada na década de 1980 e o momento atual, analisando a área remanescente
das áreas de preservação permanente e a repercussão econômica para adequação

65

Resumo baseado no Trabalho de Conclusão do MBA em Gestão do Agronegócio na Universidade do Vale dos
Sinos (2010). Acesse aqui o trabalho na íntegra.
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exigida pelo Código Florestal, além de verificar a situação fundiária atual (número de
famílias na microbacia). Os dados atuais da microbacia foram coletados através de
pesquisa a campo junto a todos os produtores rurais remanescentes da época em
que foi realizado o primeiro levantamento a campo pelos colegas da Emater, por
entidades parceiras como Cotrijal e prefeitura municipal de Victor Graeff. Na época
foi feito um levantamento pormenorizado dos itens flora, fauna, água, estrutura
fundiária, cadeia produtiva, grau de instrução e água.Após 25 anos, retornou-se à
mesma microbacia para avaliar os itens anteriormente mencionados e realizar uma
simulação de como a obrigatoriedade da área de RL (20%) pode ou não influir
economicamente os moradores da microbacia. OBJETIVO GERAL: Identificar e
analisar as principais mudanças fundiárias e econômicas provocadas pelo impacto
da adoção de reflorestamento das APP. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: a) verificar o
número de produtores existentes na microbacia; b) identificar o perfil fundiário das
propriedades rurais; c) verificar a diminuição de APP. METODOLOGIA: A pesquisa
realizada é do tipo explicativa e, quanto ao tempo, denominada de antes-e-depois. O
método utilizado foi survey ou enquete. A pesquisa foi realizada na Microbacia
Hidrográfica do São José do Umbu. 1) Foram pesquisadas todas as famílias
remanescentes daquelas que existiam na pesquisa realizada na década de 1980. O
público pesquisado possui uma faixa etária entre 50 a 60 anos. A coleta dos dados
foi feita de 15 a 20 de outubro, foram feitos levantamentos através de questionários
pré-elaborados e perguntados os assuntos de interesse para o levantamento. 2)
Levantamento georreferenciado das propriedades existentes na microbacia através
do Global Positioning System (GPS). 3) Levantamento das áreas de preservação
ambiental (área remanescente de matas) dentro da microbacia. 4) Simulação da
implantação de RL (20%) e a repercussão econômica junto à microbacia.
DISCUSSÃO: A microbacia conta hoje com uma área total de 2.175 ha, ou seja,
31,5 km de perímetro. Na década de 1980 eram cultivados 1.718,5 ha e hoje 1.511
ha de área útil. Nesses 25 anos, ocorreram várias transformações, desde
econômicas, sociais e territoriais, até antropológicas e sociológicas. Evolução
Fundiária: Após o georreferenciamento das propriedades que compõem a
Microbacia Hidrográfica do São José do Umbu, foi percorrida a área toda, calculando
o perímetro da mesma. Percebe-se que houve um redimensionamento fundiário na
Microbacia do São José do Umbu. A terra está concentrada cada vez mais na mão
de poucos produtores. Os produtores de 0-100 ha que na década de 1980 eram 46,
hoje são apenas 10 produtores, uma quebra de 78%. Desses produtores, muitos
venderam suas áreas para outros vizinhos; outros, pela falta de jovens para auxiliar
no trabalho, arrendaram e foram para a cidade. Outro dado interessante é a
concentração de grandes áreas na mão de poucas famílias. Na década de 1980,
tínhamos 4 produtores com até 200 ha, e nesse novo levantamento, já temos 2
produtores com mais de 200 ha. Mão de Obra: Os produtores da microbacia
envelheceram. Muitos jovens foram para cidades vizinhas como Não-me-Toque,
onde existem duas empresas de implementos agrícolas, a Jan e a Stara, que
absorvem grande parte da mão de obra de municípios agrícolas da região como
Victor Graeff, Lagoa dos Três Cantos e Tapera. Com a diminuição fundiária, esses
jovens buscaram outros caminhos para a sobrevivência, visto que a área fundiária e
a matriz econômica (soja) tornaram-se inviáveis. Esse fenômeno pode ser definido
como êxodo rural, ou seja, o deslocamento de pessoas da zona rural (campo) para a
zona urbana (cidades). Com a diminuição da população local, diminui a arrecadação
de impostos, a produção agrícola decresce e muitos municípios acabam entrando
em crise. Exploração Econômica: Percebe-se que houve poucas mudanças na
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matriz produtiva, os grãos mantiveram-se como grande carreador econômico. O que
mais chama atenção nessas informações é a diminuição da área de matas nativas.
Na década de 1980 tínhamos 145,4 ha e hoje temos 75 ha, ou seja, uma redução de
51,58%. Percebe-se a despreocupação para a preservação ambiental, seja o capital
terra, água, flora e fauna. Percebe-se, na pesquisa, que as grandes áreas de
remanescentes florestais estão nas mãos dos grandes produtores, aqueles situados
entre 100 a 200 ha, conforme dados da FEE, que reiteram essa informação.A
agropecuária, que, em 2008, representava 11,24% do Valor Adicionado Bruto (VAB)
total, apresentou o maior crescimento setorial, com uma taxa de 1,2%. O valor da
produção da lavoura registrou um decréscimo de 0,3%, com destaque para as
quedas nas produções de milho (-20,2%), trigo (-17,0%) e mandioca (-4,3%), e os
crescimentos nas culturas de feijão (22,4%), maçã (8,1%), arroz (7,3%) e soja
(1,8%). Esses dados vêm confirmar a mudança ao longo dos anos no processo da
matriz produtiva. Houve uma diminuição do plantio de milho e trigo, mas a soja
continua aumentando a área, mesmo que muitas vezes o manejo, a rotação de
cultura, a palhada, a infiltração e aeração do solo sejam desconsiderados,
permitindo que o processo erosivo do solo apareça e venha soterrar olhos d’água e
nascentes e assorear rios que serão usados para dessedentação animal e água
para o abastecimento da população. Aliada a esse quadro, temos uma diminuição
clara de APP, que funcionam como um filtro biológico evitando que partículas de
solo e resíduos de agroquímicos venham a contaminar lençóis freáticos. Receitas
Agrícolas: Foi realizada entrevista dirigida aos produtores, na qual foi perguntada a
área de plantio de plantas de verão e de inverno. Para obter os valores,
multiplicamos o n° de hectares de soja, milho e trigo, a produtividade média, e
multiplicamos pelo preço médio pago na região. Apesar da redução de propriedades,
houve, por sua vez, uma maior liquidez econômica. Talvez pela especialização dos
produtores e por uma série de tecnologias aplicadas ao manejo das culturas, o maior
rendimento, a produtividade e o preço tenham contribuído para o aumento da
liquidez na microbacia. Outro item que veio incrementar foi o acréscimo da atividade
leiteira, gerando um aumento de receita para os produtores. Impacto dos 20% na
Área de RL: O impacto gerado pela subtração da área de RL não será avassalador.
Com certeza haverá uma redução econômica que seria relativa dependendo do tipo
de cultura que o produtor iria trabalhar. Temos convicção que a adoção da área de
RL traria vários benefícios ao produtor e ao meio ambiente ao qual ele pertence.
Com o levantamento realizado de todas as propriedades através do GPS, obtemos a
área total da propriedade, área cultivada com grãos, áreas com remanescentes de
mata nativa e área de florestas plantadas. Pegamos a área total da microbacia e
multiplicamos por 20% (RL). RESULTADOS: A matriz econômica mudou na área de
grãos, a soja continua com sua pujança, o trigo e o milho, em virtude dos baixos
preços, perderam uma fatia importante dentro da área de plantio. Na questão das
criações, percebe-se uma erradicação da produção de suínos e, em seu lugar, a
bovinocultura de leite cresceu, devido a várias empresas que comercializam leite na
região. Outro fator importante é o decréscimo das áreas de florestas e
consequentemente as APP, uma quebra de quase 50% em relação a 1980.
Percebe-se um claro retrocesso no manejo dos solos, cobertura, rotação, o
crescimento da bovinocultura do leite, resultando em um solo cada vez mais
susceptível às agressões das chuvas, ventos e, como consequência, uma erosão
laminar e, quem sabe daqui a algumas décadas, o retorno das grandes voçorocas,
as mesmas que deram origem ao projeto em 1980 da Microbacia Piloto do Estado
do Rio Grande do Sul.
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Características Agropecuárias da Região da Grande Santa Rosa67

NEUTZLING,Carlos Olavo
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INTRODUÇÃO: O conhecimento da base produtiva de cada região é um ponto
fundamental para o entendimento da economia e da sociedade locais. Para o caso
dos municípios que integram a região da Grande Santa Rosa, o modelo produtivo
instaurado na época de sua colonização mantém-se até os dias atuais. Por isso,
objetiva-se analisar o papel da agricultura e da pecuária na economia desses
municípios e os reflexos sociais decorrentes, bem como a mobilidade populacional.
Para tal feito, será feita uma análise teórica do campesinato apara a agricultura
familiar, pois na época da colonização, as pequenas propriedades foram adquiridas
por agricultores arraigados pela lógica camponesa. Mas ao longo do tempo, esses
foram se mercantilizando, passando à categoria de agricultores familiares, ao
incorporarem na sua pauta produtiva commodities como a soja e o milho, novas
culturas como o tabaco e a fruticultura e uma tecnificação na suinocultura e na
bovinocultura, principalmente de leite. Esse processo de mudanças e a incorporação
de novas tecnologias e lógicas de mercantilização também têm reflexos nos
aspectos populacionais, portanto, torna-se necessário um olhar especial para essa
questão. OBJETIVO GERAL:Traçar um perfil da região da Grande Santa Rosa,
identificando suas características produtivas, fundiárias e populacionais, contribuindo
dessa forma para o planejamento de ações para o seu desenvolvimento.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Conhecer o perfil fundiário da região. - Identificar as
características agropecuárias e de renda da região. - Avaliar a capacidade de
trabalho da região, identificando o perfil de sua mão de obra. - Analisar o perfil
demográfico da região. METODOLOGIA: Esta pesquisa é de caráter qualitativo e
quantitativo, permitindo tanto o aprofundamento dos aspectos subjetivos quanto dos
objetivos da realidade empírica. Teoricamente, esta pesquisa está sustentada na
abordagem da agricultura familiar e de migração, visando à compreensão das
dinâmicas econômicas e sociais que vêm sendo conjugadas pelos agricultores
familiares envolvidos com a produção agrícola e pecuária nos municípios da região
da Grande Santa Rosa, no Noroeste do Rio Grande do Sul. O método será
descritivo-interpretativo, tendo por base dados secundários, obtidos basicamente
através da Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser (FEE) e
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O ano-base para a análise
será o de 2006, devido à realização do último censo agropecuário, que fornece um
recorte selecionado de informações sobre as atividades econômicas realizadas
pelos produtores, em nível nacional e para os municípios objeto deste estudo. Nesse
ano também completam dez anos da emancipação dos municípios de Nova
Candelária e Senador Salgado Filho.
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Resumo baseado no Trabalho de Conclusão do Curso do MBA em Gestão do Agronegócio pela Universidade
do Vale dos Sinos (Unisinos), 2010. Acesse aqui o trabalho na íntegra.
Engenheiro agrônomo, Especialista em Gestão do Agronegócio, Extensionista Rural da Emater/RS-Ascar de
Porto Mauá/RS, E-mail: coneutzling@via-rs.com.br
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O MUNICÍPIO DA GRANDE SANTA ROSA: ORIGEM E CARCTERÍSTICAS: O
marco da colonização dessa região teve início em 1914, com a instalação da sede
da Companhia de Terras e Colonização, uma das empresas que atuavam em
projetos de colonização, na época, no Estado do Rio Grande do Sul. Assim, a
colonização dessa região teve como protagonista, segundo Zarth (1997),
agricultores, em sua maioria jovens casais advindos das chamadas “velhas colônias
gaúchas”69, onde a fronteira agrícola já havia se fechado. Esses agricultores eram,
em sua maioria, descendentes de alemães e italianos. Nesse projeto de colonização
empreendido na região de Santa Rosa, a apropriação da terra ocorreu mediante
venda, pela empresa colonizadora que demarcou os lotes de terra, fez a abertura
das primeiras estradas e destinou áreas para bens públicos, como escolas. Cada
colônia de terra tinha em média 25 ha cobertos com vegetação nativa. Essa
vegetação, segundo Specht (2001), serviu como matéria-prima inicial para a
construção dos estábulos e dos demais componentes de infraestrutura. O primeiro
município instituído foi Santa Rosa, em 1931, na época com uma extensão territorial
de 4.070 km². Posteriormente houve novas emancipações, como em 1954, com a
criação dos municípios de Horizontina e Três de Maio. No ano de 1955,
emanciparam-se Santo Cristo e Porto Lucena. Os demais municípios foram surgindo
após sucessivas emancipações, sendo os dois últimos municípios, Nova Candelária
e Senador Salgado Filho, emancipados em dezembro de 1995. Dessa forma, hoje a
região compreende um total de 20 municípios70 que, no intuito de fortalecer suas
forças e otimizar ações pró-ativas, especialmente quanto às possibilidades de
acessar recursos públicos das esferas estaduais e federal, formalizaram, em 1964, a
Associação dos Municípios da Grande Santa Rosa (AMGSR). Esse conjunto de
municípios está localizado na região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul,
ocupando atualmente 4.668,968 km², ou seja, 1,668% da área estadual, sendo
constituídos de municípios, em sua maioria, com pequena extensão territorial. Santa
Rosa continua tendo a maior extensão territorial, com 489,805 km², já São José do
Inhacorá possui somente 77,806 km² de área. Dos municípios da região, seis fazem
divisa com a Argentina e tem o Rio Uruguai como o marco de fronteira. O relevo da
região costeira do Rio Uruguai é bastante acidentado, o que limita a utilização de
suas terras com agricultura mecanizada, fato que não tinha tanta importância
quando da sua colonização, pois os serviços eram realizados empregando tração
animal ou manualmente. O solo predominante na região é o latossolo vermelho,
originário de rochas basálticas, e dependendo do relevo, nas partes mais íngremes,
apresenta incursões de cambissolos e neossolos71. O Clima, segundo a
classificação de Köppen, é temperado úmido, apresentando chuva durante todos os
meses do ano. Por possuir a temperatura do mês mais quente superior a 22°C e a
do mês mais frio superior a 3°C, é identificado com a variedade “Cfa”, propício para
a agricultura e pecuária, com destaque para a produção de culturas de verão, como
a soja, o milho e o fumo, típicos da região. A agropecuária é um modelo produtivo
com destaque nessa região, tanto econômica, como socialmente. Em toda a região
69

As velhas colônias gaúchas compreendem as atuais regiões de Garibaldi, Lajeado, Montenegro, Estrela e
Santa Cruz do Sul.
70
Os municípios que compreendem a AMGSR são: Alecrim, Alegria, Boa Vista do Buricá, Campina das Missões,
Candido Godói, Doutor Mauricio Cardoso, Horizontina, Independência, Nova Candelária, Novo Machado,
Porto Lucena, Porto Mauá, Porto Vera Cruz, Santa Rosa, Santo Cristo, São José do Inhacorá, Senador
Salgado Filho, Três de Maio, Tucunduva e Tuparendi.
71
O termo latossolo lembra solos muito profundos, homogêneos e altamente intemperizados. O termo
cambissolo lembra um solo em processo incipiente de formação. O termo neossolo, lembra solos novos,
pouco desenvolvidos.
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de Santa Rosa, a agricultura tem papel fundamental na economia, representando
em média, no ano de 2006, 35,82% do Valor Adicionado Bruto (VAB), sendo que o
maior percentual foi verificado em Nova Candelária (58,68%) e o menor, em Santa
Rosa (6,77%), enquanto que no Estado, nesse mesmo ano, o VAB para
agropecuária foi de 9,27%. No que diz respeito às atividades desenvolvidas na
agricultura, destaca-se o cultivo de grãos em todos os municípios, sendo que a
cultura da soja ocupa a maior área, com um total de 200.970 ha, o que equivale a
42,86% da área total dos municípios. A segunda cultura em ocupação de área é o
milho, com 99.850 ha cultivados. Em muitos municípios da região, a lavoura de milho
é cultivada duas vezes na mesma área em um mesmo ano agrícola, e estima-se que
essa prática atinja 50% das áreas cultivadas com milho na região. Nos últimos anos,
a fumicultura também vem conquistando espaço, principalmente nos municípios que
possuem confrontação com o Rio Uruguai. Todos os municípios da costa do Rio
Uruguai possuem o relevo muito acidentado dificultando a mecanização. E nas áreas
menos acidentadas nas quais é cultivada soja, por ser em pequenas propriedades, o
retorno tem sido cada vez mais baixo com o passar dos anos. Tal conjuntura
otimizou a entrada do fumo, uma cultura em que é valorizada a agricultura familiar e
não é necessária a mecanização. Outra atividade vinculada à agricultura que teve
incremento na região entre os anos de 1996 e 2006 foi a da produção de frutas, que
aparece como uma alternativa de cultivo para as propriedades com pequenas áreas,
com destaque para a laranja, tangerina e uva. Na pecuária, a região desenvolve três
atividades principais: criação de bovinos para produção de carne; criação de bovinos
para produção de leite e criação de suínos. As demais atividades relacionadas à
criação de animais desenvolvem-se basicamente como atividades de subsistência.
O desenvolvimento da pecuária é maior nos municípios da Grande Santa Rosa onde
o índice de ocupação de áreas para o desenvolvimento de lavouras é menor. O fator
desencadeador dessa conjuntura é o relevo, que limita as culturas agrícolas que
necessitam de mecanização. No ano de 2006, o plantel bovino dessa região era de
283.737 cabeças, destacando-se os municípios de Santo Cristo, Alecrim e Porto
Lucena, com 30.330, 27.615 e 23.470 cabeças, respectivamente. Dos três, Porto
Lucena teve um incremento de 24,8% no número de cabeças entre os anos de 1996
e 2006, sendo o maior crescimento percentual entre os municípios avaliados.
Nesses municípios, a pecuária assume força após a redução da população,
principalmente a rural, e em função do baixo retorno da cultura de grãos. Porém, em
sete municípios a bovinocultura decaiu, principalmente em Boa Vista do Buricá. Do
total do rebanho bovino existente, parte é utilizada na produção de leite, que em
40% dos municípios foi a responsável pelo maior valor individual do VAB da
agropecuária; sendo que em 30% dos municípios é a responsável pelo segundo
maior valor da composição do VAB. O número de animais destinados à produção de
leite é de 36% do total de bovinos existentes, em média, nos municípios analisados,
totalizando 102.774 animais no ano de 2006. Os municípios com maior número de
animais ordenhados são Três de Maio, Tuparendi, Santo Cristo, Tucunduva e
Candido Godói, que juntos possuem 43,6% das vacas ordenhadas na região. Nos
municípios de Porto Vera Cruz, Alecrim, Porto Lucena e Independência, predomina a
criação de gado para corte, sendo que são destinados à ordenha, respectivamente,
11%, 17%, 21% e 21% dos animais existentes, o que representa um total de 13.026
cabeças. De maneira geral, o volume produzido por animal está acima da média do
Estado, que é de 2.119 litros/vaca/lactação, sendo que somente nos municípios de
Porto Lucena, Campina das Missões e Alegria a média não é atingida. A melhor
média de produção por animal é do município de Boa Vista do Buricá, com 3.026
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litros/vaca/lactação. A estrutura fundiária dessa região é bastante peculiar,
caracterizada por um grande parcelamento das propriedades com pequenas
extensões territoriais. Observando os dados da região, percebe-se que o estrato em
que predominam as propriedades situa-se entre 10 e menos de 20 ha, com 34% dos
estabelecimentos; seguido do estrato de 5 a menos de 10 ha, com quase 23% dos
estabelecimentos. Analisando a tabela sob outra perspectiva, vemos que mais de
75% das propriedades da região possuem menos de 20 ha de área total. Chama a
atenção o número de estabelecimentos que possuem de 0 a menos de 1 ha nos
municípios de Cândido Godói, Porto Lucena e Novo Machado, com 113, 42 e 42
estabelecimentos, respectivamente. Juntos, esses municípios possuem mais de 38%
dos estabelecimentos da região com essa área, sendo que esse porte representa
2% no total de estabelecimentos da região. Outra característica interessante a ser
abordada são os índices de população rural e urbana e o esvaziamento
populacional. Analisando os dados da região, observa-se que a mão de obra é
ocupada principalmente no meio rural, quando, dos 20 municípios que compunham
a região da Grande Santa Rosa, em 1996, somente os municípios de Horizontina,
Santa Rosa, Três de Maio e Tuparendi possuíam população urbana superior à
população rural. Em 2006 foram acrescidos os municípios de Boa Vista do Buricá,
Independência e Tucunduva como sendo os de maior taxa urbana. Esses dados são
resultado de duas questões importantes; (i) a agropecuária, desde os primórdios da
colonização, continua sendo a atividade econômica mais significativa, e por isso é a
que congrega maior número de trabalhadores, e (ii) os estabelecimentos
agropecuários, em sua maioria, são pequenos territorialmente, com mão de obra
familiar. Por outro lado, esse alto percentual de população rural também torna os
índices de população absoluta vulneráveis, pois sempre que houver frustração de
safra e afins haverá uma tendência de esvaziamento populacional do campo e
consequentemente nos índices totais. No período compreendido entre 1996 e o ano
de 2006, houve a perda de 13.278 habitantes, sendo que a redução ocorreu em
praticamente todos os municípios, com exceção de Santa Rosa e Horizontina, mais
industrializados, que tiveram crescimentos positivos, mas abaixo do verificado no
Estado, que nesse mesmo período teve uma variação positiva da ordem de 23,81%.
A perda de população em alguns municípios como Boa Vista do Buricá, Porto Vera
Cruz e Porto Lucena atingiu altos percentuais, na ordem de 28,51%, 22,26% e
20,39%, respectivamente. Um dos possíveis motivos foi a frustração na produção
agrícola da maioria dos grãos em 2005, devido à estiagem, acarretando perda de
renda, um estímulo para a busca por alternativas fora da área rural da região, e
como não há muitas alternativas de emprego, a opção é o deslocamento para outras
regiões. Dentro da região ocorreu uma migração do campo para a cidade, porém,
não direta, pois das propriedades rurais dos municípios da Grande Santa Rosa
saíram 22.408 pessoas no período avaliado, e ingressou nas cidades um
contingente de 9.130 pessoas, o que reforça que a migração principal foi para outras
regiões. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os municípios pertencentes à AMGSR são de
pequeno porte e possuem um vínculo muito forte com a agropecuária familiar. O
processo de colonização, realizada através da comercialização de pequenos lotes
de terra, definiu o perfil fundiário da região, o qual permanece até hoje,
predominando propriedades com até 20 ha de área e que correspondem a 75% do
total. Nessas propriedades, o traço marcante foi a produção de alimentos para
subsistência valorizando o saber e a cultura local e a mão de obra familiar.
O processo de modernização da agricultura levou essas propriedades a
incorporarem novas culturas como a soja, uma cultura que exige escalas de
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produção cada vez maiores e que mesmo assim predomina como a cultura de maior
importância em ocupação de área nas pequenas propriedades, fato que merece
uma avaliação específica que pode ser alvo de outro estudo. Essa mesma
modernização definiu um novo modo de produção mais dependente de fatores
exógenos para as propriedades e proporcionou a mecanização de diversas
atividades, limitando a oferta de trabalho e renda na agricultura. Essas limitações
foram determinantes para que ocorresse um processo de êxodo, principalmente de
famílias do meio rural para os meios urbanos da região e predominantemente para
outras regiões do Estado, considerando que as oportunidades de trabalho em outras
atividades são limitadas nos municípios da Grande Santa Rosa. Na agropecuária, as
principais culturas e criações atuais são commodities agrícolas como a soja, o milho,
o trigo, o leite e os suínos, o que dificulta uma maior participação dos produtores na
definição dos preços pagos pelos produtos, sofrendo automaticamente com as
oscilações impostas pelos mercados, atribuindo, dessa forma, novos desafios de
gestão e tecnologias aos agricultores familiares. Em alguns municípios, fruto das
condições de relevo e de aptidão dos solos, estão ocorrendo mudanças no perfil da
produção das propriedades, diminuindo a participação de grãos como a soja para
dar espaço a culturas como o fumo e as frutas e desenvolver a atividade de criação
de bovinos, sejam para produção de leite ou para a produção de carne. O aumento
na diversificação é um reflexo de que existe a necessidade de buscar alternativas ao
modelo atual, o que não significa a mudança total, e sim a adequação a novas
possibilidades como a agroindustrialização, os produtos diferenciados, a fruticultura,
o turismo rural, mas sempre mantendo a raiz na agricultura familiar. A produção de
frutíferas aparece como uma alternativa e que apresenta crescimento nos últimos
anos, impulsionada pelas condições climáticas da região que permitem antecipação
do período de colheita em relação a outras regiões do Estado, bem como o cultivo
de algumas espécies tropicais como o abacaxi, a banana e a manga, abrindo um
mercado interessante para os produtores da região. Outra característica da região é
a de que muitos dos municípios foram emancipados recentemente, o que lhes
desafia a buscar a adaptação a esta nova conjuntura, reavaliando os aspectos
administrativos e produtivos, buscando os que são mais adequados a realidade de
cada um. Portanto, trata-se de uma região que nos seus cem anos de colonização,
passou por muitas mudanças no seu contexto produtivo, adaptou-se a novas
realidades, incorporou novas tecnologias, viu parte de seu povo ter que sair em
busca de oportunidades, mas não perdeu o seu traço original de agricultor familiar e
produtor de alimentos. Fica portando o desfio de potencializar as alternativas e de
identificar novas oportunidades para manter os agricultores familiares nas suas
propriedades com qualidade de vida e renda compatíveis com suas necessidades.
Palavras-chave: Santa Rosa, RS. Agricultura Familiar. Pecuária Familiar.
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Evolução Histórica das Políticas Agrícolas e Impactos na Produção
Brasileira de Cereais72

COLLE, Célio Alberto

73

INTRODUÇÃO: A evolução da tecnologia teve profundas repercussões na
orientação da política agrícola de todos os países, sendo que o início do processo
de modernização da agricultura ocorreu a partir dos anos 1930 nos países
desenvolvidos e na década de 1950 no Brasil (ALVES, 1993). A participação do
setor primário na composição do Produto Interno Bruto (PIB) vem decrescendo. Na
década de 1950, a produção primária representava, em média, 20% do PIB, na
década de 1970, a participação reduz-se para 12% e, na década de 1990, em média
tem-se 8% (IBGE, 2010). Apesar da redução da participação do setor primário na
composição do PIB, a produção agrícola brasileira cresceu mais de 159% entre 1970
e 2006. Durante o período entre 1965, com a criação do SNCR até hoje, o Brasil
passou por vários planos econômicos e, por consequência, as políticas agrícolas
sofreram ajustes, refletindo na produção. As políticas macroeconômicas impactaram
na oferta de crédito e no estímulo à produção agropecuária. As décadas de 1970 e
1980 são marcadas por uma expansão no volume de crédito e por um crescimento
horizontal da área agrícola. No entanto, a década de 1990 é marcada pela crise
fiscal do Estado brasileiro e pela redução na oferta de crédito. OBJETIVOS:
Apresentar a evolução histórica das políticas agrícolas brasileira a partir da década
de 1930; descrever os principais instrumentos utilizados para estimular a produção
brasileira; e realizar uma análise do avanço da produção associada ao volume de
crédito disponibilizado. RESULTADOS E DISCUSSÕES: A economia brasileira, até
a década de 1930, era fortemente influenciada pelos setores agrários, mais
especificamente por aqueles voltados para as exportações, os quais tiveram amparo
estatal, mesmo que esporádico e limitado. Já agricultura voltada para o mercado
interno não possuía nenhum amparo oficial e se beneficiava apenas quando havia
crises em relação ao setor externo. Com a Depressão de 1929 e o consequente
enfraquecimento das exportações, o qual refletiu também nos segmentos rurais
(diga-se cafeicultores), aumentou a pressão sobre o governo dos demais setores da
economia, especificamente daqueles que exigiam uma expansão do setor urbanoindustrial. Coelho (2001) ressalta que a evolução das políticas agrícolas no Brasil
pode ser dividida em quatro fases distintas. A primeira fase, denominada
“Agricultura Primitiva (1930-1965)”, inicia-se com a criação do Conselho Nacional
do Café (CNC), em 1931, posteriormente com a criação do Instituto do Açúcar e do
Álcool (IAA), em 1933, da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial (Creai) do Banco
do Brasil, criada em julho de 1937, e da Companhia de Financiamento da Produção
(CFP), criada em 1943. Os cafeicultores foram os mais beneficiados nesse período
até a grande depressão. A renda dos produtores de café era mantida mediante
sucessivas desvalorizações cambiais. A desvalorização cambial agradava as
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oligarquias rurais, mas desagradava a população urbana que aos poucos ia se
constituindo e tinha que pagar preços mais elevados pelos produtos importados
(FURTADO, 1977). O Creai determinava a assistência financeira na agricultura, na
pecuária (aquisição de sementes, aquisição de gado e custeio de entressafra) e na
indústria (aquisição de matéria-prima, custeio de entressafra e reforma ou
aperfeiçoamento de máquinas). Em 1952, a Creai passou por um processo de
transformação com a ampliação das ações, tais como investimentos para
armazenagem, e estabeleceu linhas especiais para cooperativas, construção de
escolas em propriedades, entre outras atividades. Com a instituição do Estado Novo
pelo Governo Getúlio Vargas, em 1937, ocorre uma mudança na condução da
política econômica. Dentre as mudanças, ocorre uma restrição às importações e um
estímulo às exportações. Em 1943, foi criada a Companhia do Financiamento da
Produção à imagem e semelhança da Commodity Credit Corporation, e tinha como
objetivo definir e dirigir a política de preços mínimos para a agricultura. O programa
visava à estocagem, à classificação e à comercialização dos produtos que deveriam
ser recebidos pelo Governo, através da criação do Serviço de Controle e
Recebimento de Produtos Agrícolas e Matérias-Primas (SCPR). A partir daí, a CFP
passou a estabelecer preços e lançou a base do empréstimo de comercialização, o
qual é precursor do Empréstimo do Governo Federal (EGF) para produtores e
cooperativas. Nesse período também são criadas a Companhia Brasileira de
Alimentos (Cobal) e a Companhia Brasileira de Armazenamento (Cibrazem). No
período entre 1962 e 1965, a política de preços mínimos é bastante utilizada,
principalmente na sustentação dos preços dos produtos básicos. Nesse período, a
Política Geral de Preços Mínimos (PGPM) tornou-se o principal instrumento de
política agrícola. A segunda fase, denominada “Modernização da Agricultura
(1965-1985)”, é marcada com a reformulação da PGPM e a criação do Sistema
Nacional de Crédito Rural (SNCR), em 5 de novembro de 1965. Com isso, o volume
de crédito disponibilizado pelo SNCR, em 1966, foi US$ 1,04 milhão e, em 1979, o
maior volume, foi de US$ 20,4 bilhões. Os vinte anos entre 1965 e 1985 foram
marcados pela relativa facilidade de expansão creditícia e condições de repasse aos
beneficiários. Nota-se a presença significativa do Tesouro Nacional (em média 80%)
como fonte originária dos recursos e a atuação do Banco do Brasil como agente
intermediário. Juntamente com a elevação do volume de crédito, aumentou o volume
de subsídios pela queda das taxas reais de juros. Segundo Coelho (2001), durante o
período entre 1970 a 1990, as taxas reais de juros foram negativas, o que permitiu a
transferência de cerca de US$ 31,5 bilhões, a preços de 1997, para a agricultura.
Nesse período, foram criadas inúmeras instituições com destaque para a Embrapa,
em 1972, e Embrater, em 1974, para coordenar os sistemas estaduais de Emater
que já vinham atuando na extensão rural nos Estados. A terceira, denominada “A
Fase de Transição (1985-1995)”, inicia-se com a decisão do Governo federal de
eliminar o subsídio ao crédito por meio da utilização de indexadores, além da
redução do volume de recursos estatais para o crédito devido à crise fiscal vivida
pelo Estado brasileiro. Em 1986, houve uma reorganização do setor financeiro do
Governo e a Conta Movimento do Banco do Brasil foi extinta. Com a extinção dessa
fonte pública de captação, o volume de recursos para o crédito rural se reduz.
Apesar da queda na oferta de crédito, o volume de produção de grãos eleva-se no
período. Coelho (2001) mostra que, em 1986, foram aplicados US$ 14,2 bilhões
para financiar uma safra de 64,8 milhões de toneladas (US$ 219,7 por tonelada),
enquanto que, em 1992, o volume de crédito foi de US$ 7,3 bilhões para uma safra
de 75,4 milhões de toneladas (US$ 97,7 por tonelada). Com a redução do volume de
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crédito para custeio, ocorre um redirecionamento dos escassos recursos para os
instrumentos de apoio à comercialização. A última fase, denominada “Agricultura
Sustentável”, teve início em 1995 através de políticas agrícolas voltadas para o
mercado e a continuação da redução da intervenção estatal. Destacam-se
instrumentos como o Prêmio de Escoamento de Produto (PEP) e o Contrato de
Opção de Venda, que implicam em um subsídio pago pelo Governo sem a aquisição
do produto. Isso representou uma redução dos estoques públicos em mãos do
Governo e consequente redução do custo de carregamento dos estoques.
Destacam-se também o Programa Especial de Saneamento de Ativos (Pesa) e o
Programa de Revitalização das Cooperativas de Produção Agropecuária (Recoop),
visando ao saneamento do passivo dos produtores e das cooperativas, além do
Seguro Agrícola, no qual o poder executivo subsidia o prêmio pago pelos
interessados. Outra política muito importante foi a criação do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), em 1996. A política agrícola
brasileira é marcada por duas fases bem distintas, ou seja, uma expansão do
volume de crédito e dos instrumentos de apoio à produção em período de oferta
elevada de crédito interna e externa. A segunda fase é marcada pela crise fiscal do
Estado brasileiro e, como consequência, uma redução da oferta de crédito. Com
isso, o volume de crédito é deslocado para o fortalecimento e criação de
instrumentos de apoio à comercialização. CONSIDERAÇÕES FINAIS: As políticas
agrícolas são norteadas por variáveis macroeconômicas, assim como pelo seu
momento e seus impactos dependem de uma série de questões endógenas, tais
como sanidade vegetal e animal, logística e clima; e exógenas, tais como barreiras
técnicas ao comércio mundial e o próprio crescimento da demanda dos países. A
agricultura brasileira foi altamente amparada por políticas de estímulo à produção
através do crédito rural (custeio e investimentos) até meados da década de 1980,
mas a partir desse período, devido à crise fiscal brasileira, o volume de crédito
público oriundo do tesouro nacional é reduzido. Com isso, novos instrumentos de
apoio são criados, cujo objetivo é direcioná-los ao apoio à comercialização. O
volume de crédito destinado para os planos safra vem crescendo nos últimos anos,
mas ainda fica distante (em volume) daquele praticado no final da década de 1970.
Aponta-se como ponto positivo a destinação de recursos através do Pronaf para
atividades que desenvolvam a produção ecológica, políticas para o semiárido,
mulheres e jovens. Nesse sentido, associa a independência dessas categorias ao
processo produtivo e ao mesmo tempo apresenta oportunidades de produção
sustentável em relação ao meio ambiente. Apesar do elevado volume de crédito nas
décadas de 1970 e 1980, esse ocorreu de forma seletiva e regionalizada, ou seja,
beneficiou as culturas voltadas para a exportação e oriundas das regiões Sul e
Sudeste.
Palavras-chave: Política Agrícola. Crédito Rural. Rentabilidade. Modernização da
Agricultura.
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Diversificação nos Cultivos de Citros para Consumo In Natura: o
exemplo adotado em uma pequena propriedade rural no município
de Erechim/RS74

ROSA, Cezar da

75

INTRODUÇÃO: A região do Alto Uruguai no Estado do Rio Grande do Sul é
considerada uma das principais regiões produtoras de citros, envolvendo 50
municípios. A laranja da variedade valência é a mais cultivada e representa 88,74%
da área plantada, sendo cultivados 4.781,68 ha. A bergamota da variedade
montenegrina representa 77,70% da área cultivada, sendo cultivados 576,22 ha. A
produção de citros em Erechim, município integrante da região do Alto Uruguai,
envolve diversas variedades de laranjas e bergamotas, com uma área implantada de
80,40 ha e 23,20 ha, respectivamente, abrangendo 50 pequenas propriedades. A
variedade de laranja mais cultivada é a valência, seguida da variedade monteparnaso, e a variedade de bergamota mais cultivada é a montenegrina, seguida da
variedade satsuma. A citricultura em Erechim iniciou em 1987, com o primeiro pomar
para fins comerciais. Em 1990, os pomares foram implantados pelos programas de
citricultura financiados pelo Fundo Estadual de Apoio aos Pequenos
Estabelecimentos Rurais (Feaper). A variedade plantada foi a valência, enxertada no
limão-cravo, que não resiste ao frio, sendo ambos dizimados pela geada em 1991.
Atualmente, os citricultores são beneficiados com a doação de mudas cítricas,
através de política pública. A compra das mudas é por licitação, da qual participam
viveiristas produtores. O programa incentiva o plantio e fomenta a implantação de
pomares na pequena propriedade, bem como a geração de emprego e renda,
proporcionando ao produtor mais uma alternativa de produção. Além disso, visa
restringir o êxodo rural e diversificar as culturas tradicionais. Os pomares
implantados são jovens e a produção é pequena, fazendo com que cresça a
preocupação dos produtores com a comercialização da laranja com uma produção
maior, visto que não existe no município uma associação ou cooperativa de
citricultores que propicie relações mais dinâmicas entre produtores. Alguns
comercializam a fruta em mercados locais da cidade, selecionando manualmente na
colheita as frutas mais atrativas. Na falta de condições para transportar as frutas aos
centros consumidores, esses produtores ficam sujeitos à ação de compradores, que
exploram a atividade e, além disso, não possuem um packinghouse nem uma
classificadora/polidora. Na prática, percebe-se que não há organização dos
produtores nem mesmo da cadeia citrícola. OBJETIVOS: Este estudo elaborado
originalmente do trabalho de conclusão do curso de pós-graduação - MBA em
Gestão do Agronegócio da Universidade do Vale dos Sinos (Unisinos), realizado em
2010, faz uma análise da atual situação da citricultura e pretende cooperar para a
superação de alguns entraves e dificuldades que o produtor da cadeia de citros no
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Município de Erechim enfrenta, apontando alternativas que valorizem ou viabilizem a
fatia de mercado doméstico, proporcionando maior renda. Este trabalho apresenta
um exemplo de produção e comercialização que visa ao mercado doméstico,
adotado em uma pequena propriedade produtora de citros; e mostrar o envolvimento
de um produtor específico na cadeia da citricultura, com vistas aos diferentes pontos
de comercialização explorados, principalmente na venda da fruta para o consumo in
natura. Analisará os problemas e as necessidades enfrentados por esse produtor,
acompanhando o processo produtivo desde a implantação do pomar até a
comercialização. O trabalho procura demonstrar que a diversificação no cultivo de
citros para consumo in natura pode trazer benefícios. MATERIAL E MÉTODOS: O
método de pesquisa utilizado para o estudo de caso, de caráter exploratório, foi a
realização de uma entrevista gravada com um produtor da região, em sua
propriedade, denominada Sítio das Laranjeiras. Para tanto, utilizou-se um
questionário com 17 perguntas, que foram aplicadas ao produtor. O questionário
forneceu material que ajudou a explorar a operação do pomar desde a implantação
até a colheita, e também a verificação de diferentes exemplos de comercialização.
ANÁLISE E DISCUSSÕES: O Sítio das Laranjeiras localiza-se na comunidade
Lajeado Paca, no município de Erechim/RS, com área de 12,5 ha, e tem como
atividade principal a exploração da citricultura. O início do plantio ocorreu em 1995,
com 750 mudas da variedade valência em 1,5 ha. Esse pomar foi financiado pelo
Feaper e o valor recebido por hectare foi o equivalente a 300 sacos de milho, com
prazo de 5 anos para pagar e dois anos de carência. As mudas plantadas tiveram
bom crescimento vegetativo sem interferência climática, ataque de pragas ou
doenças. Nos primeiros anos de produção (1998 e 1999), as frutas do pomar
apodreceram, pois não existia comercialização. O produtor decidiu vender a fruta in
natura para os colegas de trabalho, sendo que os primeiros 20 sacos que levou para
a cidade não foram cobrados. Oferecia assim a degustação das frutas, visando a
uma posterior compra do produto. Em 2005, foram implantadas mais 1.250 mudas
de valência em 3 ha, e uma produção significativa foi obtida a partir de 2007. Hoje o
cultivo de citros ocupa uma área de 5 ha. O restante da área divide-se no cultivo de
eucaliptos e reserva legal. Nesse intervalo de 4 anos (2007-2010), o sítio produziu
8.172 caixas de 23 kg de laranja. Nos primeiros anos, vendia a fruta para a indústria
extratora de sucos e o preço estipulado pelo mercado era insatisfatório, pois a
indústria pagava, nos melhores anos, como visto em 2008, o valor de R$ 0,11 a R$
0,14 por quilo. No ano de 2010, a cotação foi de R$ 0,20 a R$ 0,30 por quilo.
Conforme dados da Emater/RS-Ascar (2010), a laranja industrial poderia atingir o
preço de R$ 0,25 o quilo, sendo que, no ano de 2009, o valor pago variou entre R$
0,09 e R$ 0,11. A tendência era de que a laranja de mesa recebesse valor de R$
0,46 por quilo, cerca de R$ 0,30 a mais do que no ano anterior. Portanto, se esse
número de caixas for vendido para o consumo in natura, o produtor terá um bom
retorno. Em 2011, realizava as entregas das frutas em mercados e padarias com
valor de venda no início da safra de R$ 0,45 a R$ 0,50 por quilo, e no final, vendia
entre R$ 0,60 e R$ 0,70 por quilo. Para melhorar a aparência dos frutos e responder
à preferência dos consumidores, o produtor recorre ao uso de uma polidora
terceirizada. Para o produtor é importante a diversidade na variedade de citros. Ele
cultiva laranjas e bergamotas, o que possibilita um espectro das mais precoces até
as mais tardias. Assim, em 1998, o produtor diversificou o plantio de citros e
implantou 50 mudas de bergamota-ponkan, 100 de laranja-do-céu e 50 de laranjade-umbigo. Também avaliava a possibilidade de plantio futuro de bergamotamontenegrina. Após o ano de 2007, a produção foi retomada e melhores resultados
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foram obtidos. Os aumentos observados na produção foram obtidos através de
investimentos e tratos culturais realizados no pomar. Nesse período, apesar das
ações adotadas, a produtividade alcançada foi menor, devido ao pomar implantado
ter iniciado a produção no ano de 2005, e nos pomares novos a produtividade é
menor. Como estimativa para o ano de 2010, mesmo com a ocorrência de excesso
de chuva durante a floração, o produtor esperava colher entre 50 e 60 mil quilos, e
uma média de 12.222 kg/ha, na mesma área de 4,5 ha. No caso da produção
estudada, verifica-se a importância que o produtor destina à qualidade do seu
produto, e a relação de confiança que ele estabelece com os seus clientes. A partir
deste estudo de caso, verifica-se que o produtor está satisfeito com a sua atividade
na citricultura e com a comercialização das frutas, pois, felizmente, encontrou uma
rede de novos pontos comerciais que pretende continuar abastecendo. Esse
sucesso deve-se à sua dedicação com a produção, ao controle dos estoques nos
pontos de venda e também ao diálogo que mantém com os estabelecimentos
abastecidos por suas frutas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Entre os principais fatores
comerciais enfrentados pelo produtor em sua relação com a cadeia da citricultura no
município, cita-se a desorganização dos citricultores, a não existência de uma
cooperativa local com foco na citricultura, a ausência de uma beneficiadora, a baixa
valoração da fruta e a procura por frutos de melhor qualidade, principalmente
quando destinada à indústria. Na colheita, a prática comum era apanhar todas as
frutas do pomar, e o preço era obtido sem separar as frutas de melhor qualidade.
Tudo isso provocou entraves na cadeia da citricultura, obrigando produtores incluindo o produtor entrevistado na presente pesquisa - a buscar novos mercados
locais, tais como pequenos estabelecimentos de varejo, padarias, entre outros, que
têm como foco o comércio in natura, que podem agregar valor à produção. O que se
verifica no município é que os incentivos para plantio existem como política pública,
mas no momento de comercializar o produto, cada produtor é obrigado a buscar
seus próprios compradores, ou então a aguardar compradores interessados. Devido
aos pomares novos implantados na região e no município, a preocupação atual é
com a maior quantidade da fruta ofertada ao comércio local. Levando isso em conta,
o produtor verificou que a diversificação das variedades produzidas pode ajudar na
comercialização, desde que o produto seja atrativo e que mantenha a qualidade.
Observou-se uma valoração do comércio in natura - mais atrativo que o comércio
feito para a indústria extratora de suco. O produtor percebeu que a dedicação à
manutenção do pomar nos tratos culturais forma um conjunto de ações
indispensáveis que proporciona maior rendimento e maior retorno financeiro. O
produtor não descarta a possibilidade de transformar, no futuro, o pomar em
produção orgânica, com vistas aos novos nichos de mercado.
Palavras-chaves:
Comercialização.

Programa

de

Citricultura.
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Preço da Terra X Viabilidade das Propriedades Adquiridas pelo
Banco da Terra e PNCF: Análise dos Municípios de Cristal e de
Herval e Análise da Realidade Socioeconômica dos Assentamentos
Emergentes do PNCF no Município de Herval e Perspectivas de
Desenvolvimento76

PAULI, Charles Cladistone

77

INTRODUÇÃO: O preço da terra para a aquisição dos imóveis sempre foi uma
preocupação de produtores que buscam um dia serem proprietários de uma área
para exploração agropecuária, pois a oscilação e a falta de uma garantia de preços
dos principais produtos obtidos das atividades desenvolvidas no meio rural dificultam
um planejamento financeiro que possa tranquilizar o produtor quanto ao pagamento
do financiamento da terra. Os municípios em estudo foram escolhidos por
apresentarem características econômicas e culturais bastante distintas, Herval, na
região da Campanha, com sua economia baseada na pecuária e Cristal, na região
colonial, com uma agricultura intensiva, destacando-se a fumicultura como principal
atividade econômica. O PNCF tem possibilitado o acesso à terra a inúmeras famílias
de agricultores pelo Brasil, sendo que, no Estado do Rio Grande do Sul, mais de
13.000 famílias já foram beneficiadas, superando o número de famílias assentadas
pelo Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA), do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (MDA, 2010; INCRA, 2010). O município de Herval
vem se destacando na metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul na contratação
de propostas de crédito fundiário, em que por meio do extinto Banco da Terra, no
período de 2000-2002, 32 famílias adquiriram terras. Já em relação ao PNCF, nos
anos de 2009 até julho de 2010, 88 famílias contrataram suas terras e várias
propostas encontram-se na Unidade Técnica Estadual do Programa, aguardando
contratação (MDA, 2010). No período que vai de 2000, quando da contratação das
primeiras áreas através do Programa Banco da Terra, até julho de 2010, o valor
máximo liberado para a compra de terras manteve-se constante por família. Em
compensação, houve nesse período uma grande evolução no preço das terras nos
municípios em estudo, o que acabou acarretando em aquisição de áreas cada vez
menores e inviabilizando algumas atividades tradicionais, como a pecuária de corte
em Herval, pela sua baixa rentabilidade por área. Com a Resolução CMN nº 3.869,
do Banco Central do Brasil, de 17 de junho de 2010, os valores do teto do PNCF
foram elevados, sendo que em Herval a elevação foi de 50%, muito distante da taxa
de elevação no preço das terras (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2010). Frente a
essa situação, existe uma grande preocupação por parte dos gestores municipais,
da Emater/RS-Ascar, órgão oficial de assistência técnica, de entidades de classe e
sociedade em geral com a viabilização socioeconômica do grande número de
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famílias que estão adquirindo terras, principalmente no município de Herval, através
dos programas de reordenamento fundiário. OBJETIVO GERAL: Estudar a evolução
das políticas públicas de reordenamento fundiário em dois municípios da metade Sul
do RS, avaliando o impacto do aumento no preço das terras nos últimos anos na
viabilidade socioeconômica dos empreendimentos financiados, considerando as
matrizes produtivas predominantes em cada município.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS: Realizar um diagnóstico da realidade das famílias beneficiadas pelo
PNCF, conhecer suas expectativas e dificuldades, gerando subsídios que possam
contribuir para o planejamento de ações que venham a promover o desenvolvimento
socioeconômico dessas famílias. Analisar a evolução dos preços da terra praticados
nos municípios de Herval e Cristal, e suas consequências na viabilidade dos
empreendimentos financiados pelo PNCF. Avaliar a viabilidade socioeconômica das
famílias, analisando e comparando as matrizes produtivas desenvolvidas nos
municípios em estudo. METODOLOGIA: O estudo foi desenvolvido com base em
entrevistas estruturadas, aplicadas por técnicos dos escritórios municipais da
Emater/RS-Ascar junto às famílias beneficiadas pelas políticas públicas Banco da
Terra e PNCF, nos municípios de Herval e de Cristal, e através de coleta de dados
oficiais junto aos órgãos e às entidades executoras dos programas. CONCLUSÕES:
Existe uma diferença significativa entre as matrizes produtivas dos dois municípios,
sendo que em Herval predomina a pecuária familiar e, em Cristal, a fumicultura,
atividades tradicionais nos dois municípios. A pecuária familiar é uma atividade que,
devido a sua baixa rentabilidade, necessita uma área maior do que a fumicultura,
que é uma atividade intensiva, para que se assegure geração de renda que permita
a manutenção familiar e o pagamento do financiamento. No município de Herval,
constatou-se um aumento de 362,45% no preço das terras, comparando as áreas
adquiridas pelo Programa Banco da Terra no período 2001 a 2003 com aquelas
financiadas no ano de 2009 através do PNCF. Situação semelhante foi verificada no
município de Cristal, onde houve um aumento de 462,9% no mesmo período
verificado em Herval. Esse fato é de extrema relevância, considerando que nesse
mesmo período o valor do teto para o financiamento da compra de terras
permaneceu inalterado. O presente trabalho demonstrou as diferenças existentes
entre dois municípios relativamente próximos, localizados dentro de uma mesma
região, que sugere a adoção de políticas públicas diferenciadas, para atender de
forma adequada as necessidades distintas, na busca de viabilizar o desenvolvimento
regional. Em Herval, a maioria dos beneficiários (70%) desenvolve ou pretende
desenvolver como principal atividade a pecuária de corte, apesar de entenderem
que a renda proveniente dessa atividade não será suficiente para sustentar a família
e arcar com os compromissos financeiros assumidos. Nesse caso, a quase
totalidade (96%) fará uso de outras rendas para complementar a receita familiar,
principalmente através da venda de mão de obra em propriedades da região. O
estudo demonstrou que a viabilidade dos empreendimentos financiados pelo PNCF
em Herval depende de mudança na matriz produtiva instalada, em razão da baixa
rentabilidade da pecuária extensiva, e foi possível observar que, por iniciativas
individuais, dificilmente a situação vai se alterar, o que confirma a hipótese de que
somente através de programas com respaldo interinstitucional, alicerçado em um
programa efetivo de assistência técnica, envolvendo o poder público municipal e
agentes financeiros, pode-se, de fato, alavancar o desenvolvimento dos
assentamentos. Perante o exposto, coloca-se um desafio para os gestores
municipais e do PNCF, no sentido de promover programas de desenvolvimento com
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respaldo institucional, segurança técnica e apoio político, objetivando despertar a
ascensão socioeconômica dos assentamentos emergentes do PNCF em Herval.
Palavras-chave: Crédito Fundiário. Preço da Terra. Assentamento. PNCF.
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Caracterização e Análise do Arranjo Produtivo Local (APL) da Maçã
no Município de Ipê/RS78

COREZZOLA, Dalberto

79

INTRODUÇÃO: A fruticultura é uma atividade bastante promissora para o
desenvolvimento do agronegócio brasileiro, apresentando um ambiente favorável ao
seu crescimento, com o aumento do consumo de frutas por parte da população
brasileira. Dentro da fruticultura, a produção de maçã no Brasil expandiu-se
significativamente nas últimas décadas. Alguns dos fatores que contribuíram para
esse crescimento foram a produção de variedades modernas, a disponibilidade de
terras, as regiões com condições climáticas favoráveis e as recentes preocupações
com produtividade e infraestrutura de embalagem e conservação transformaram o
Brasil em grande produtor. A importância da cultura da maçã no município de Ipê dáse pela área plantada e pela expressão na receita dos agricultores familiares. Nesse
município, os produtores têm erradicado pomares antigos e plantado novos
pomares. Entretanto, apesar dessa realidade de novos investimentos, há problemas
na organização dos produtores - o que impacta negativamente na comercialização
da safra de maçã e nos custos de produção - que representam uma importante fonte
de desestímulo à atividade. Neves (2000), citado por Kreuz et al. (2005), defende
que, nas propriedades de menor porte, como aquelas especializadas no cultivo de
frutas, olerícolas e no fomento ao turismo rural, devem ser desenvolvidas atividades
mais compatíveis com a pequena escala. Especificamente, a “pequena produção”
deve ser vista sob uma ótica sistêmica, buscando produtos adequados às exigências
de consumidores finais mais diferenciados e, principalmente, pouco susceptíveis a
economias de escala. Estratégias diversas podem ser estabelecidas nesse aspecto:
produção ecologicamente correta, uso de denominações de origem e identificação
dos produtos como advindos de pequenos produtores. No Estado do Rio Grande do
Sul, a cultura da maçã foi desenvolvida, predominantemente, a partir de um modelo
de unidades de produção que se beneficiavam de economias de escala. Existem
desafios, portanto, relacionados à adequação de tecnologias e, principalmente, ao
desenvolvimento de iniciativas organizacionais capazes de viabilizar as unidades
produtivas de pequeno porte.Em particular, entre os desafios ao desenvolvimento do
arranjo produtivo local de produtores de maçã do município de Ipê, foram
identificados gargalos tecnológicos (relacionados à produção de mudas com um
severo controle fitossanitário, a observância das orientações técnicas necessárias à
implantação de novos pomares e à obtenção de frutos com uma qualidade e padrão,
de acordo com as necessidades e exigências dos consumidores finais) e
organizacionais (voltados à melhor organização dos produtores de maçã nesse APL)
para a busca/desenvolvimento de novos mercados e maior agregação de valor ao
produto final (FERREIRA, 2001). Kreuz et al. (2005) afirmam que a formação de um
APL desenvolvido, beneficiando-se da interação e das parcerias entre os agentes
vinculados ao agronegócio da maçã (produtores de maçã, fornecedores de insumos,
78
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instituições de pesquisas, instituições públicas, instituições de ensino e formação de
mão de obra), coloca-se como uma estratégia fundamental para a consolidação
dessas atividades em nível local. O objetivo dessa pesquisa é caracterizar e analisar
o APL da maçã no município de Ipê de maneira a identificar os agentes participantes
das cadeias produtivas envolvidas, caracterizar a estrutura de produção e
industrialização e o sistema de organização desse APL e, finalmente, identificar e
avaliar os gargalos e as oportunidades, de natureza tecnológica e organizacional,
relevantes para o seu desenvolvimento. Essa análise é fundamental para
desenvolver estratégias setoriais e subsidiar políticas públicas que visem a
desenvolver esse APL e, também, servir de modelo de análise de aglomerados
agroindustriais. Para atender o mercado consumidor de maçã, os produtores da APL
produção de maçã de Ipê instalaram sete câmaras frias para a conservação da
maçã e garantindo a venda escalonada durante o ano. Essa estratégia por parte dos
produtores de maçã, realizada de forma individual, agrupados em associações
informais de produtores de maçã ou cooperativas, tem colaborado no sentido de
atender ao mercado, sejam os distribuidores ou os varejistas, com volumes
classificados e distribuídos durante os meses do ano. Na região de Ipê a produção
de maçã está concentrada em pequenas propriedades rurais, sendo utilizada a mão
de obra familiar com diversificação de atividades. O conceito de APL também
aproxima fortemente a visão de uma aglomeração de produtores ao conceito de
território como sendo um espaço resultante de uma construção social e política, na
qual existem projetos discordantes, mas sinalizando para a necessidade de se
construir as bases de um acordo territorial para o desenvolvimento da localidade e
da região, sobrepujando interesses deletérios e endogeneizando centros decisórios.
Ou seja, a principal vantagem do foco em APL está no fato de ser uma abordagem
que vai além das tradicionais percepções baseadas na empresa individual, no setor
produtivo ou na cadeia produtiva, estabelecendo uma ligação efetiva entre as
atividades produtivas e o território (COSTA, 2010). O APL produção de maçã de Ipê
é uma atividade agrícola, dentro da fruticultura, de importância econômica para o
aglomerado local; atualmente a área plantada de maçã é de 539,0 ha, com a
participação de 90 produtores de maçã. O principal desafio do APL produção de
maçã de Ipê/RS é a aproximação dos produtores de maçã na construção de
parcerias que possibilitem a criação de oportunidades competitivas que reduzam as
ameaças e consolidem o aglomerado local de maçã em Ipê. METODOLOGIA: Essa
pesquisa é de caráter exploratório, pois compreende os primeiros estágios de
investigação em que o pesquisador possui pouco ou quase nenhum conhecimento,
familiaridade e compreensão sobre as causas ou consequências do fenômeno a ser
estudado
(MATTAR,
2001;
RICHARDSON,
1999).
Os
questionários
semiestruturados foram aplicados durante entrevistas em profundidade realizadas
com um grupo de especialistas com o objetivo de avaliar a importância relativa e a
inter-relação entre fatores, de natureza tecnológica e organizacional, indutores e
inibidores ao desenvolvimento do APL da maçã no município de Ipê. O período de
entrevistas foi de setembro a outubro de 2010. Foi escolhida a visão sistêmica mais
restritiva da cadeia de produção, ou seja, o APL, pois a análise de toda a cadeia
produtiva da maçã demandaria muito tempo entre os seus diversos elos,
ultrapassando os limites físicos do município. O resultado das entrevistas realizadas
com os produtores de maçã de Ipê e os especialistas proporcionou a identificação
dos agentes vinculados à cadeia produtiva de Ipê: produtores de maçã, principais
packing house, transportadores, assistência técnica, pesquisa e ensino, principais
mercados compradores, agentes institucionais e a infraestrutura local.
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RESULTADOS: Pode-se avaliar que os fatores de ordem tecnológica e
organizacional são influenciados pela dinâmica cultural e social dos agentes
participantes do APL, que interagem entre si no local pesquisado. Percebendo-se
que a falta de comunicação e/ou articulação entre as instituições privadas e públicas
dificulta o desenvolvimento local do APL maçã de Ipê. A organização do APL
produção de maçã de Ipê mostrou ações individualistas na forma de resolução dos
desafios, embora ocorram parcerias locais, em menor escala, sejam elas formais ou
informais. Isso mostra que existem parcerias no APL e que seu fomento seria de
grande importância para aumentar a competitividade, reduzir os custos de produção
e aumentar a renda dos produtores de maçã. Cabe ressaltar o dinamismo e a busca
pelo aprimoramento tecnológico por parte dos produtores do APL produção de maçã
de Ipê, sendo esse um fator indutor do seu desenvolvimento, aliado à percepção dos
produtores e especialistas da oferta de recursos para investimentos no setor por
parte das agências bancárias. Um dos principais desafios do APL produção de maçã
de Ipê/RS é a aproximação dos produtores de maçã na construção de parcerias que
possibilitem a criação de oportunidades competitivas, reduzindo as ameaças e
consolidando o APL produção de maçã de Ipê. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Face ao
exposto, a identificação e a superação desses gargalos e a identificação das
oportunidades proporcionaria a construção de estratégias que visassem à
implantação de políticas públicas capazes de promover o desenvolvimento
sustentável por meio dos agentes públicos ou privados. Devido à sua importância no
contexto local, sugere-se a realização de novas pesquisas que aprofundem a
contribuição na análise do APL e a sua compreensão.
Palavras-chave: APL. Agronegócio. Maçã.
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Políticas Públicas Agrícolas para a Agricultura Familiar: uma
análise da Região Central do RS80

MOHR, Edson Paulo

81

INTRODUÇÃO: Os artigos analisam a importância das políticas públicas agrícolas
para o fortalecimento da agricultura familiar na região Central do Rio Grande do Sul
no período 2008-2010, bem como a sua efetividade como instrumento de geração
de renda, de inserção no agronegócio, de desenvolvimento social e segurança
alimentar para a agricultura familiar no município de Rio Pardo. A região Central, da
qual o município de Rio Pardo faz parte, é composta por 116 municípios, com
grande diversidade topográfica, étnica, cultural e econômica. Trata-se de um estudo
com diversos enfoques de como e porque ocorreram as ações governamentais, com
seus mecanismos de intervenção, buscando-se compreender os fins, a
aplicabilidade e a formulação das políticas agrícolas, e visando à análise da
efetividade para a finalidade proposta. A relevância desses artigos reside do fato de
haver crescente demanda pelas políticas públicas aliadas a uma maior atenção dos
governos para com a agricultura familiar, com o objetivo de proporcionar segurança
alimentar para a população e geração de empregos e renda no campo através da
sua inserção no agronegócio, bem como no fato de que os recursos aplicados em
políticas públicas são originários de fontes públicas, sujeitas às auditorias e
fiscalizações, e focadas no desenvolvimento social e econômico da população,
motivos de avaliação e de prestação de contas à sociedade. OBJETIVOS: Através
desses artigos, tem-se como objetivo geral a verificação da efetividade para o
desenvolvimento da agricultura familiar. Analisar a importância das políticas públicas
na inserção dos agricultores familiares no agronegócio, mensurar a influência na
melhoria de renda das famílias e verificar a efetividade no desenvolvimento local e
regional também são objetivos dos referidos artigos. METODOLOGIA: Os dados
sobre as principais políticas públicas agrícolas governamentais aplicadas na região
foram obtidos junto a Emater/RS-Ascar e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário
(MDA). A situação geral da região é apresentada com descrição técnica, econômica
e social, bem como a das principais políticas públicas acessadas pela agricultura
familiar. Também é realizada uma breve revisão bibliográfica das políticas públicas
para a agricultura familiar e suas interfaces com os diversos agentes operadores. O
desenvolvimento dos artigos também está baseado na percepção da extensão rural
e em entrevistas abertas, realizadas no período de agosto a setembro de 2010, com
representantes de agentes financeiros, sindicatos dos trabalhadores rurais e
agricultores, com as percepções qualitativas e quantitativas sobre as interferências
das políticas públicas sobre a agricultura familiar. RESULTADOS E DISCUSSÕES:
O desenvolvimento do país, visto não apenas sob o prisma do crescimento
econômico, necessita inserção de todas as categorias produtivas. Considerando que
o desenvolvimento não acontece por acaso e que há diferenças sociais e grandes
80
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variações na distribuição da renda entre as famílias rurais e entre as diversas
regiões, a sociedade exige ações no sentido da promoção da justiça econômica e
social. Os administradores públicos, cada vez mais conscientes dessa realidade e
das necessidades, também pressionados pelos movimentos sociais e por grupos de
interesse, são incentivados e/ou compelidos a implantar as políticas públicas
agrícolas tão necessárias para o harmônico desenvolvimento do país. A
necessidade de uma nova agenda de desenvolvimento, capaz de promover a
segurança alimentar para a população brasileira e tornar o país um dos grandes
exportadores mundiais, motiva a criação de diversos instrumentos de crédito,
comercialização e assistência técnica. Além desses, é objetivo também inserir a
maioria dos agricultores familiares, antes com predominância para produção de
subsistência, no processo produtivo e econômico agrícola, promovendo maior
circulação de bens e serviços e maior equidade social (EM RIO PARDO, 2010).
Considerando que as políticas agrícolas têm um custo social, espera-se que
transformem as bases produtivas, visando aos mercados locais e mundiais, de forma
especializada e também diversificada e profissionalizada, respeitando as
características ambientais e sociais de cada região. As principais políticas públicas
aplicadas na região são o Crédito Rural, o Seguro Agrícola, o Programa de Garantia
de Preços e o Crédito Fundiário. O Crédito Rural, através do Pronaf, financia
projetos individuais ou coletivos, que gerem renda aos agricultores familiares e
assentados da reforma agrária. O programa possui as mais baixas taxas de juros
dos financiamentos rurais, além das menores taxas de inadimplência entre os
sistemas de crédito do país. Foram financiados, em 2010, 78.365 projetos de custeio
ou investimento com valor de R$ 557.372.690,00. O Seguro Agrícola Proagro Mais,
como instrumento de garantia de renda mínima, foi reativado a partir da grande seca
de 2004/2005 que atingiu todo o Estado do Rio Grande do Sul, sendo muitas
famílias da região indenizadas por perdas devidas às frequentes estiagens que
atingem as lavouras. Através do Programa de Garantia de Preços da Agricultura
Familiar (PGPAF), os agricultores obtiveram descontos nos financiamentos em caso
de preços de mercado, das culturas financiadas, abaixo do preço mínimo. O
Programa Nacional de Crédito Fundiário beneficiou 3.342 famílias, não proprietárias
até então, que dependiam de arrendamentos ou parcerias para os cultivos, até o ano
de 2010. Na visão dos representantes sindicais ligados à Fetag/RS, na última
década aconteceram “avanços consideráveis no meio rural”. Assim, o presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Rio Pardo, A. S. Menezes, cita o
crédito rural, com juros diferenciados e atrelados aos preços mínimos, os diversos
mecanismos de aquisição, a garantia de preço, entre outras políticas públicas para a
agricultura familiar, como forma de apoio ao desenvolvimento. “Não temos
problemas, temos soluções”, cita o presidente do STR. O acesso às informações
técnicas, o zoneamento agrícola e o acompanhamento das lavouras pela assistência
técnica são “facilidades” oferecidas aos agricultores (MENEZES, 2010). As políticas
públicas têm sido altamente benéficas para a agricultura familiar, segundo o gerente
da Carteira Agrícola do Banco do Brasil de Rio Pardo, Sr. A. Meinhardt. “O crédito
Rural é motivo de organização contábil, tributária e fiscal da propriedade e das
atividades desenvolvidas”. Através do acesso ao sistema bancário, a família passa a
operar com os outros “produtos” do banco como seguros, cartões, aplicações e
poupanças. Essas atividades mudam a cultura organizacional da propriedade e da
atividade e melhoram as condições de produção e de qualidade de vida, segundo o
gerente da Carteira Agrícola. A extensão rural considera desenvolvimento mais do
que simplesmente crescimento econômico. O crescimento da economia e o aumento
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da eficácia dos sistemas de produção mostram-se insuficientes para atender as
necessidades essenciais da população, podendo causar transtornos ambientais e
sociais caso não sejam bem direcionados. Assim, as políticas públicas têm sido
repensadas e avaliadas. A aplicação dos recursos, principalmente do crédito rural,
tanto em lavouras como em equipamentos ou áreas de terras, passam por
constantes avaliações com as parcerias. A busca da sustentabilidade, em seu
sentido mais amplo, é condição fundamental para a aplicação das políticas públicas
para a agricultura familiar (EM RIO PARDO, 2010). Os agricultores também
reconhecem as políticas públicas como ferramenta de desenvolvimento. O agricultor
J. C. Medeiros, a esposa e duas filhas residem na localidade de João Rodrigues.
Possuem área de 29 ha, onde produzem leite e fumo para comercialização.
Segundo a filha, “sem estas políticas públicas, não teríamos condições de produzir”.
O agricultor F. J. Limberger e sua esposa Jane N. M. Limberger residem na
localidade de Passo da Taquara, distante 20 km da cidade de Rio Pardo. Cultivam
arroz irrigado há 10 anos. O mutuário e sua esposa reconhecem que as políticas
públicas para a agricultura familiar são muito úteis, melhorando as condições de
produção e aumentando a rentabilidade da atividade rural (LIMBERGER, 2010).
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Após análise das políticas públicas aplicadas na região,
concluiu-se que elas têm sido ferramenta de incentivo à implantação de formas
diversificadas de produção, melhorando, além da renda, a qualidade da alimentação
das famílias rurais. Empreendimentos familiares que produzem frutas, hortaliças e
derivados do leite e da carne mudam a paisagem rural, aumentam a renda das
famílias e oportunizam a permanência dos jovens no campo, através das diversas
políticas públicas. As políticas públicas acessadas pela agricultura familiar
contribuem de forma decisiva para a manutenção das famílias no campo e para a
geração de riquezas que movimentam a economia da região. As políticas públicas
agrícolas têm efeito social na medida em que fortalecem os laços familiares,
estimulam a permanência do jovem no campo e resolvem questões de gênero até
então relegadas a um segundo plano. As políticas públicas são efetivas para o
desenvolvimento da agricultura familiar e da região Central do Estado.
Palavras-chave: Agricultura Familiar. Políticas Públicas. Agronegócio.
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História e Evolução da Associação de Desenvolvimento
Comunitário dos Produtores Rurais de Morro Redondo: uma
contribuição para a sustentabilidade da agricultura familiar82
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INTRODUÇÃO: A Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Produtores
Rurais de Morro Redondo (ADCPR-MR) foi constituída em 1989 com o objetivo de
buscar recursos e organizar os agricultores familiares de Morro Redondo.
Atualmente, conta com cerca de 300 famílias associadas, beneficiadas pelo uso de
máquinas e implementos agrícolas, compra de insumos e pela comercialização de
alguns produtos, principalmente o feijão. O trabalho tem por objetivo relatar a história
da Associação e fornecer informações que permitam sua transformação em uma
cooperativa. Para isso, foram feitos um levantamento dos documentos da
Associação (atas e relatórios) e entrevistas estruturadas e abertas. Pelos dados
obtidos, verifica-se que os processos organizativos, o apoio de políticas públicas e a
realização de parcerias institucionais são fundamentais para a sustentabilidade da
Associação e, consequentemente, da agricultura familiar do município de Morro
Redondo. Existem diferenças nas percepções quanto às funções e ao futuro da
Associação entre os sócios e demais atores envolvidos (dirigentes, fornecedores e
clientes). Enquanto os sócios têm uma visão mais imediatista e voltada para a
satisfação das demandas internas da propriedade, os demais atores estão
preocupados com os aspectos de processamento e comercialização dos produtos, a
fim de ampliar as ações da associação. Além das facilidades relativas à
comercialização dos produtos e dos anseios dos associados, dirigentes e
fornecedores, cabe destacar que a transformação da Associação em cooperativa
proporcionaria a redução de aproximadamente 9% nas despesas tributárias
atualmente incidentes para a Associação. O trabalho estuda a ADCPR-MR, sua
evolução ao longo dos 21 anos de existência, contextualizando a relevância da
agricultura familiar na região do estudo, principalmente para o município de Morro
Redondo, Rio Grande do Sul, onde está sediada. Além de estudar sua evolução
histórica, pretende contribuir para sua transformação em cooperativa, um desejo da
atual diretoria e do quadro de associados. Foram utilizadas consultas bibliográficas,
entrevistas estruturadas e abertas para a obtenção dos dados, cuja análise foi
realizada a luz de um marco teórico que aborda a importância da agricultura familiar,
a necessidade de seu fortalecimento por meio da organização social, passando de
associação à cooperativa e a necessidade de fortalecer sua capacidade de
apropriação de políticas públicas específicas para esse segmento.
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DEFINIÇÃO DO PROBLEMA: Nos 21 anos de existência, a Associação apresentou
uma grande evolução, principalmente na prestação de serviços aos seus
associados. Inicialmente seu foco era a prestação de serviços básicos de máquinas
para operações como lavração, gradagem e roçada. Com o tempo, também passou
a atuar na compra de insumos, inicialmente com a aquisição e oferta de sementes
de forrageiras, mais tarde, também com adubos e agroquímicos, além de outros
insumos, como lona plástica para ensilagem. Desde o ano de 2000 vem atuando no
beneficiamento, empacotamento e comercialização de feijão-preto. Entretanto, a
atuação da Associação na comercialização dos produtos de seus sócios ainda é
tímida. Nesse sentido, o estudo sobre o histórico e evolução da Associação poderá
ser utilizado na sua consolidação como instrumento para o aumento da
sustentabilidade dos agricultores familiares do Morro Redondo. É muito difícil para
agricultores isolados obter vantagens na compra e venda de produtos ou na
realização de serviços de infraestrutura. Processos organizativos são fundamentais
para a superação dessas fragilidades. É sabido que uma das fragilidades da
agricultura familiar está no processo de sua organização. OBJETIVO GERAL:
Resgatar a história da Associação e colaborar para a continuidade de sua evolução,
o que contribuirá inclusive para sua transformação em cooperativa. Isso permitirá o
incremento de suas ações na transformação e agregação de valor dos produtos de
seus associados, intensificando as ações também no comércio, o que resultará em
benefícios para seu quadro de associados e para a sustentabilidade da agricultura
familiar na região. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: a) conhecer a história e a evolução
da Associação, bem como suas limitações, principalmente na atuação em
comercialização e na agregação de valor. b) conhecer e caracterizar os serviços
prestados pela Associação na atualidade e ao longo de sua história; c) descrever os
limites de atuação da Associação, diante de sua personalidade jurídica de
associação; d) contribuir para a possibilidade de transformação da Associação em
cooperativa para fortalecer suas contribuições para o desenvolvimento local.
JUSTIFICATIVA: A Associação, constituída em 1989, logo após a emancipação
político-administrativa de Morro Redondo, foi criada com o objetivo de buscar
recursos e organizar os agricultores essencialmente familiares do município. Teve,
ao longo da sua história, uma evolução significativa, iniciando pela organização dos
agricultores em núcleos, com a prestação de serviços de máquinas (patrulha
agrícola), que era a principal necessidade levantada pelos associados na época.
Mais tarde, a Associação passou a realizar compras de insumos em conjunto,
inicialmente de sementes de forrageiras, chegando ao estágio atual, em que são
comercializados desde fertilizantes e sementes, até produtos químicos e materiais
variados, como lonas para ensilagem. No ano de 2000, a Associação passou a atuar
na área da comercialização dos produtos dos associados, beneficiando feijão,
inicialmente com a terceirização dos serviços de limpeza, classificação e
embalagem. Mais recentemente, a partir da aquisição de equipamentos, passou a
realizar também esses serviços. Atualmente, existe a proposta de comercializar,
além do feijão, outros grãos, hortaliças e frutas, inclusive para mercados
institucionais. A Associação tem como missão fortalecer os agricultores familiares
associados, tornando-os mais competitivos no mercado globalizado, tendo um papel
fundamental na viabilização de serviços de mecanização agrícola e acesso à
aquisição de insumos. No entanto, a inserção dos produtos dos associados ao
mercado e a agregação de valor ainda são muito tímidas. A possibilidade de
transformação da Associação em cooperativa pretende, inicialmente, fortalecer a
comercialização conjunta dos produtos, inclusive aumentando a participação no
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Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar com Doação
Simultânea (PAA), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e,
posteriormente, alcançar outros mercados, bem como estruturar iniciativas de
processamento para agregar valor aos produtos. O estudo da evolução histórica da
Associação, incluindo seus pontos fortes e debilidades, é fundamental para
consolidar sua trajetória, inclusive como contribuição para sua transformação em
cooperativa. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: Este trabalho parte de um referencial
teórico que considera a importância da agricultura familiar, não só por sua
contribuição a uma sociedade mais sustentável, pela produção de grande percentual
de alimentos que oferece a sociedade em geral, mas também pela importância da
reprodução social desse segmento. Considera, ainda, que a agricultura familiar
necessita do apoio de políticas públicas destinadas a ela, especialmente a de
processos organizativos que contribuam para a inserção mais eficiente em mercados
cada vez mais competitivos, especificando as mais importantes: Previdência Rural,
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), PAA, PNAE e
Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER). CONCLUSÃO: A primeira grande
conclusão é que processos organizativos são fundamentais para a sustentabilidade
da agricultura familiar. No caso específico deste estudo, a pressão inicial dos sócios
por serviços evidencia claramente o papel que a Associação desempenha desde
seu início para aqueles agricultores. Sem a disponibilidade dos serviços prestados, a
situação tenderia a ser muito mais complicada, possivelmente comprometendo a
própria permanência na atividade. Outro ponto que merece destaque é que ainda
que os processos organizativos sejam fundamentais, às vezes são insuficientes.
Para o caso específico da agricultura familiar, é decisivo o apoio de políticas
públicas. Ao longo do texto, mas principalmente na fundamentação teórica e na
análise dos dados, isso ficou evidente. Desde o apoio inicial do poder público
municipal, do Programa de Desenvolvimento da Fruticultura Irrigada da Metade Sul
do Rio Grande do Sul, passando por RS Rural e Prodesa, até outras mais recentes,
como Pronaf, o PAA e PNAE, incluindo o apoio permanente da extensão rural, essa
relação direta tem contribuído decisivamente para o sucesso da Associação e para a
sustentabilidade de seu quadro de sócios. Provavelmente, a pequena indicação
pelos associados da necessidade de industrialização e ampliação da
comercialização seja decorrência do desconhecimento do potencial que essas
atividades praticadas de forma coletiva possuem, aumentando as possibilidades de
acessarem mercados maiores, o que, na condição de agricultor familiar isolado,
seria quase impossível. Cabe destacar que uma possível transformação da
Associação em cooperativa proporcionaria a redução de aproximadamente 9% nas
despesas tributárias, atualmente incidentes para a Associação. Essa economia
poderia ser utilizada para fortalecer o processo, inclusive para aumentar o espaço de
atuação da atual associação. A constatação de que existem diferentes percepções
sobre alguns limites e/ou abertura de novas frentes de ação para a Associação é
relevante. A percepção dos sócios é mais imediatista e relacionada com suas
dificuldades cotidianas. Já outros atores relacionados indiretamente com a
Associação vislumbram a necessidade de abrir outras frentes de ação. Isso mostra
que os processos organizativos necessitam de apoios externos e da concretização
de parcerias estratégicas. Se depender exclusivamente da visão interna do quadro
de sócios, talvez a Associação permaneça limitada àquilo que já realiza.
Palavras-Chave: Associativismo. Agricultura Familiar. Desenvolvimento Rural.
Sustentabilidade.
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Análise e Tendências Futuras para o Pêssego na Região de Pelotas
no Contexto Globalizado84
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INTRODUÇÃO: Devido à importância da cadeia produtiva do pêssego na agricultura
familiar nacional e regional, na geração de empregos e no volume de dinheiro
gerado, estudamos as perspectivas futuras para a cultura do pêssego frente à
crescente integração dos mercados, considerando que o Brasil é signatário da
Organização Mundial do Comércio (OMC), bem como os impactos da criação do
Mercado Comum do Sul (Mercosul). As tendências futuras sinalizam uma
intensificação da competição pelos mercados consumidores de pêssego, quadro que
se agrava pelo fato de que recente trabalho sobre a qualidade do pêssego em
conserva tenha avaliado o produto nacional como inferior ao produto importado. O
mercado interno está relativamente protegido (tarifa de exceção de 55% a Tarifa
Externa Comum - TEC-Mercosul), criando uma situação artificial e não permanente
de mercado consumidor do produto nacional. Diante desses cenários, somados às
tendências de consumo de frutas nacional e internacional que são crescentes,
apesar do baixo consumo de pêssegos em conserva no país, temos um mercado
consumidor potencial a ser explorado. Busca-se também orientar o trabalho de
extensão rural na Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural (Ascar) e na
Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão
Rural (Emater/RS). ANÁLISE E TENDÊNCIAS FUTURAS: 1) Características do
Setor Produtivo da Região: A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa, 2003) indica que a cultura do pêssego é de alta rentabilidade, sendo uma
boa opção para a agricultura familiar e também para os produtores empresariais, e
que existe um potencial interno de consumo ainda bastante grande, verificando-se
um aumento de demanda nos últimos anos.Madail (2008) e Raseira (2008),
analisando os custos e a rentabilidade do sistema de produção de pêssego de base
familiar para uma produtividade de 7,2 toneladas por hectare, com densidade de 555
plantas por hectare e custo de produção de R$ 0,46 por quilograma produzido,
indicam que, para cada real aplicado na cultura, o produtor recebeu como retorno R$
1,44, portanto, uma taxa de retorno de 44%, bastante atraente quando comparada
com as taxas praticadas no mercado financeiro e os riscos envolvidos. Da mesma
forma, utilizando o Valor Presente Líquido (VPL), o valor do sistema é positivo, o que
indica a viabilidade econômica do empreendimento, nesse caso, de R$ 2.493,48
como lucro por hectare. Para o sistema de produção de pêssego de nível
empresarial com produtividade de 12 toneladas por hectare e custo de produção de
R$ 0,42 por quilograma produzido, os números sinalizam lucratividade maior, com
taxa de retorno do sistema de 75,36% e VPL de R$ 10.561,00 por hectare. 2)
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Mercado e Consumo: O mercado internacional de frutas processadas é
significativamente maior do que o de frutas in natura. Esse mercado está hoje em
US$ 90 bilhões, comparado ao de frutas frescas, que é de US$ 23 bilhões. Os
segmentos principais das frutas processadas são o de sucos, polpas, néctares e
drinques à base de frutas, que conjuntamente representam mais de um bilhão de
litros por ano. Esse mercado tem crescido a taxas médias anuais de 14% (Agência
Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI, 2008). Segundo o Relatório de
Acompanhamento Setorial de Frutas Processadas - volume I, lançado no ano de
2008 pela ABDI, esta agroindustrialização de frutas supre uma deficiência séria da
cadeia produtiva das frutas frescas, evitando perdas que podem chegar, em alguns
casos, a até 30%, permitindo transformar produtos perecíveis em produtos
armazenáveis, proporcionando a realização de negociações de comercialização com
maior poder de barganha. Constitui ainda, um instrumento para agregação de valor
econômico e social às matérias-primas, é um eficiente sistema de proteção negocial
quando consegue valor tecnológico agregado e controle de processos. A indústria
brasileira de processamento de frutas também se destaca pela presença significativa
de micro e pequenas empresas e de um número reduzido de grandes empresas que
ocupam o setor de suco de frutas. Essas indústrias fazem uso intensivo de mão de
obra com um bom potencial gerador de empregos, apresentam baixa produtividade e
remuneração média do trabalho. Estão concentradas geograficamente nas regiões
Sudeste e Sul, que também se destacam na fruticultura e no consumo interno de
frutas processadas. A ABDI (2008) aponta como conclusões a necessidade de
superação de alguns desafios pela indústria processadora de frutas para a sua
consolidação, capacidade competitiva e permanência no mercado: (1) promover a
integração entre a atividade industrial de processamento de frutas e a produção
frutícola; (2) melhorar a gestão e o aperfeiçoamento dos processos de produção com
modernização e racionalização, objetivando o aumento da produtividade e a redução
de custos; (3) Zcresceu de 79,86%, quando da realização do Estudo Nacional de
Despesa Familiar (Endef) de 1974/1975, para 93,26%, quando da realização do
POF 2002/2003. Os gastos com alimentação, habitação e transportes nesse período
de 30 anos, que são os três grandes grupos de despesas de consumo das famílias,
aumentaram de 74,59% para 82,41%. Nesse mesmo período, nós brasileiros
diversificamos mais nossa alimentação, reduzimos o consumo de alimentos
tradicionais como arroz, feijão, batata, pão e açúcar, e aumentamos
consideravelmente o consumo per capta de iogurtes, refrigerantes sabor guaraná,
água mineral e de alimentos preparados, em que estes passaram de 1,7 kg per
capta para 5,4 kg per capta IBGE (POF 2002/2003). Comparando-se as despesas
realizadas com a alimentação na faixa de mais baixo rendimento (até R$ 400,00), as
famílias destinaram 32,68% do seu orçamento familiar, o triplo do valor que gasta a
faixa de maior rendimento (mais de R$ 6.000,00), que foi na ordem de 9,04% do seu
orçamento. Utilizando os dados do POF 2002/2003, confrontando os dois extremos
de classes de rendimento mensal familiar, os da faixa salarial mais alta gastam um
percentual maior de sua despesa total de alimentação com itens como frutas (3,54%
contra 2,44% da classe mais baixa), e para enlatados e conservas o percentual é
10,90% contra 0,41%. Existem diferenças regionais no padrão de consumo. Dentre
as capitais estaduais, os destaques em termos de consumo per capta de pêssego
são Curitiba, com 0,765 kg/habitante, e Porto Alegre, com 0,612 kg/habitante
(Gráfico 1). Da mesma forma, agora analisando o consumo per capta de acordo com
as faixas de renda familiar e regiões do Brasil (Gráfico 2), o destaque é para a região
Sul, na qual em todas as faixas de renda existe o consumo de pêssego, variando de
312

Resumo IX – Análise e tendências futuras para o pêssego na Região de Pelotas no contexto globalizado.

0,230 kg/habitante que ganha até R$ 400,00 de renda, atingindo 1,233 kg/habitante
que possui uma renda de mais de R$ 3.000,00. Comparando com o consumo médio
nacional nesta faixa de renda, os consumidores da região Sul consomem 164% mais
pêssegos do que os consumidores nacionais e 180% mais do que os consumidores
da região Sudeste.
Gráfico 1 - Aquisição (monetária) alimentar domiciliar per capta anual por grupos, subgrupos e
produtos e classes de recebimento mensal familiar em kg - pêssego.
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Fonte: Elaborado pelos autores de acordo com a base de dados IBGE/POF, 2002-2003.
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O Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada (IPEA) (2007), utilizando os dados da
POF 2002-2003 do IBGE, determinou a elasticidade-renda do consumo físico de
vários alimentos no Brasil. Para o pêssego com um consumo per capta anual de
0,164 kg, a elasticidade-renda das despesas de consumo físico da fruta na média
das classes de renda familiar é de 1,058 kg, ou seja, para a variação positiva de
1,0% na renda, possibilita o aumento do consumo em mais de 1,05% da fruta.O
consumo per capta nacional de pêssego, pela sua alta elasticidade-renda da
demanda, aumentou consideravelmente entre as faixas salariais, passando de 0,017
kg por habitante, que está na faixa de renda de até R$ 400,00, para 0,463 kg por
habitante com renda de mais de R$ 3.000,00. Em todas as regiões, menos a região
Norte, à medida que houve aumento de renda dos habitantes, ocorreu aumento do
consumo per capta de pêssego.
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Gráfico 2 - Aquisição alimentar domiciliar em grupos de faixa de renda em kg – pêssego
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Fonte: Elaborado pelos autores de acordo com a base de dados IBGE/POF, 2002-2003.

Como informa o IBGE (2010), seguindo as tendências de elevação da renda per
capta dos brasileiros, em 2001 o PIB per capta era de 7.100 dólares, passando para
8.640 dólares em 2008, com elevação de 21,70% no intervalo de sete anos, com
média anual de 3,1% de elevação da renda, que irá refletir nas tendências de
aumento do consumo de frutas in natura e de frutas processadas. Com dados mais
recentes e observando o Rendimento Médio Real do Trabalho Principal (IBGE) que
se refere ao rendimento das pessoas ocupadas com 10 anos ou mais de idade, no
ano de 2007 tínhamos um rendimento médio mensal de R$ 1.287,69, que passou
para R$ 1.338,11 em 2008, uma elevação de renda de 3,91%. Em 2009, as
tendências de elevação da renda continuaram, partindo de R$ 1.336,34, chegando
ao final do ano com R$ 1.344,50. Reforçando as tendências de elevação e
distribuição de renda na população brasileira, a análise pelo índice Gini do IBGE
(Gráfico 3), que mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos
segundo a renda domiciliar per capta variando de zero, quando não há
desigualdade, a um, quando a desigualdade é máxima, estamos elevando a renda
per capta nacional e, ao mesmo tempo, distribuindo-a melhor, como mostram os
índices Gini, conforme o Gráfico 3.
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Gráfico 3 - Evolução do Índice Gini - 1976-2008

Fonte: Ipeadata - IBGE , 2010.

Percebe-se, então, uma contínua elevação da renda da população brasileira, bem
como sua melhor distribuição, que trará mudanças nos padrões de consumo da
população, como, por exemplo, o aumento do consumo de frutas in natura e
processadas, dentre outros produtos que são mais elásticos com relação à
elasticidade-renda da demanda.Outra questão a considerar para a evolução do
consumo diz respeito às qualidades funcionais do pêssego. Por ocasião do 1º
Seminário Nacional da Produção, Industrialização e Comercialização do Pêssego
(1963), já se divulgavam as características nutracêuticas da fruta e da conserva,
como seu aspecto, sua cor, seu sabor, seu perfume e sua consistência, que no
processo industrial de conservação, descoberto em 1935, mantinha praticamente a
totalidade de suas qualidades organolépticas e nutritivas em relação à fruta in
natura. Trabalho de Fixsen (1938), publicado em Nutrittion Abstracts, indicava que
as frutas e verduras enlatadas são melhores fontes de vitamina C do que as cozidas
(PEIXOTO, 1963). O pêssego em conserva, conforme identificou primeiramente
Machynney (1937, apud Tavares, 1991), possui cinco carotenoides diferentes,
substâncias essas com capacidade de sequestrar o oxigênio (ação antioxidante) e
uma ação inibidora contra alguns tipos de câncer (MATHEUS-ROTH, 1985, OLSON,
1988 apud TAVARES, 1991). Conforme o Quadro 1, as quantidades de proteínas e
tiamina no pêssego em conserva (em calda) mantêm-se ao redor de 70% quando
comparados com a fruta in natura, assim como o caroteno, que se mantém próximo
a 50%.
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Quadro 1 - Composição nutricional de algumas frutas antes e após o seu processamento (por
100 g de produto)
Fruta
Abacaxi

Laranja Pera

Pêssego

Uva Branca

Condição
Fresco
Em calda
Suco em garrafa
Fresco
SLCC
Geléia
Fresco
Em calda
Geléia
Fresca
Suco
Passas

Proteínas (g)
0,4
0,44
0,3
0,6
4,2
0,19
0,85
0,62
0,6
0,3
2,3

Caroteno
(mog)
16,55
43,29
9,99
46,62
1.248,75
582,75
16,65
26,64

Tiamina (mog)
90
45
52
40
40
30
60
105

Ácido
ascórbico (MG)
27,2
4,1
19
40,9
76,5
11
26,8
0,4
10,4
4,6
-

Fonte: Franco (2002).
( - ) dados não obtidos na literatura consultada.

O Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA, 2009) coloca que
existe uma clara tendência mundial de que mais e mais pessoas passem a se
preocupar com a saúde e o bem-estar, ampliando dessa forma o consumo de frutas.
Isso proporcionará novos aumentos na produção e nas exportações mundiais,
principalmente dos países do hemisfério Sul, que abastecem o hemisfério Norte na
sua entressafra. A crescente demanda por frutas está aliada à elevação da renda
dos consumidores, à urbanização, a melhores níveis de informação e educação e
também às qualidades intrínsecas aos produtos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Podese concluir sobre algumas tendências que afetam a produção e o consumo de
pêssego: o crescimento da economia brasileira, com todos os efeitos positivos sobre
a geração e a distribuição de renda; o aumento e a intensificação do comércio
internacional; as tendências mundiais e nacionais de aumento contínuo no consumo
de frutas in natura e processadas; a valorização contínua e crescente das frutas
pelos seus benefícios para a saúde; o aumento nacional e internacional do consumo
de alimentos saudáveis proporcionados pelo aumento de renda; o acesso à
informação, entre outros. A atividade “produção de pêssego”, pela sua alta
elasticidade-renda da demanda, pelas suas qualidades nutracêuticas, tanto do fruto
in natura como do processado, pela tradição de várias décadas da região na
atividade produtiva e processadora; pela possibilidade de exploração de mercados
com a caracterização de produtos da agricultura familiar através da utilização de
validações, creditações, rastreabilidade e certificação de origem, por sua importância
social, contribuindo para a sustentabilidade regional, ambiental e econômica; pela
existência de um parque fabril instalado; pela possibilidade de aplicação de
tecnologia (produção integrada de frutas - PIF, produção orgânica, irrigação,
cultivares etc.), representa uma grande possibilidade para o desenvolvimento
sustentável da região. Entretanto, para que isso aconteça, é necessário que haja a
manutenção e o fortalecimento de políticas públicas, como é o caso do serviço de
assistência técnica e extensão rural. Além disso, é possível elevar a produtividade
aos níveis internacionais e potenciais da cultura. Também é viável e recomendável a
aplicação de tecnologias e ferramentas de gestão para aumentar a competitividade
do produto. Com o aumento de escala de produção, via formas
associativas/cooperativas de produção, melhorando o poder de barganha nos
mercados e elevando a capacidade de investimentos em pesquisa, marketing e
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campanhas publicitárias, atentando às regras para o comércio entre os blocos
econômicos, evitando ou minimizando a implantação de barreiras tarifárias e
sanitárias, as desvalorizações planejadas das moedas, os protecionismos, os
subsídios, isso tudo somado ao elevado potencial de ampliação do consumo interno
e externo de frutas processadas, criam-se oportunidades para um desempenho mais
promissor no futuro próximo e mais sustentável em longo prazo.
Palavras-chave: Agricultura Familiar. Pêssego. Mercado. Consumo. Pelotas, RS.
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A Competitividade da Suinocultura Desenvolvida no Município de
Nova Candelária e sua Representatividade no Noroeste do Rio
Grande do Sul87

PASQUETTI, Elir Paulo

88

INTRODUÇÃO: A suinocultura sempre fez parte das estratégias produtivas dos
agricultores do noroeste gaúcho. Porém, nas últimas décadas, a suinocultura passou
por profundas transformações que foram responsáveis pela melhoria genética, pela
verticalização da atividade, pela produção em escala e pelo aumento da
produtividade e da produção. Por sua vez, essas mudanças excluíram a grande
maioria dos suinocultores em função da redução da lucratividade e da necessidade
da produção em escala para se manter economicamente viável no setor. Nas últimas
duas décadas, o sistema de produção foi direcionado para a “integração” da
produção, o que tirou a autonomia dos suinocultores. Porém, é uma estratégia
interessante para permanecer na atividade com certa segurança e remuneração,
tendo em vista que, de forma independente, dificilmente conseguem sobreviver às
crises no setor. Por outro lado, os pequenos produtores correm o risco de serem
excluídos do sistema de integração em função das dificuldades de atingirem a
escala de produção determinado pelo setor e pelas exigências ambientais e
sanitárias. É nesse contexto que se busca identificar a competitividade da
suinocultura desenvolvida no município de Nova Candelária e a sua
representatividade no noroeste do Rio Grande do Sul. OBJETIVO GERAL:
Contribuir para o aumento da competitividade da suinocultura desenvolvida no
noroeste gaúcho, com enfoque para o município de Nova Candelária/RS.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: a) conhecer a importância econômica da suinocultura
do noroeste do Rio Grande do Sul no contexto estadual; b) identificar a importância
da suinocultura na matriz produtiva do município de Nova Candelária; c) definir e
fortalecer as potencialidades da suinocultura no município de Nova Candelária; d)
apontar os possíveis cenários para a suinocultura do noroeste gaúcho.
METODOLOGIA: Para a obtenção dos dados, foram utilizadas as informações
disponíveis nas entidades ligadas ao setor, como é o caso da Associação dos
Suinocultores do Rio Grande do Sul (ACSURS), da Associação Brasileira dos
Criadores de Suínos (ABCS), do Sindicato das Indústrias de Produtos Suíno (SIPS),
da Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína
(ABIPECS), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Fundação
de Economia e Estatística (FEE). Além disso, foram coletados e analisados dados
em revistas, anais, periódicos, bem como foram realizadas entrevistas, elaborados e
aplicados questionários junto aos suinocultores, às associações regionais dos
suinocultores, aos empresários do setor e às agroindústrias da região noroeste do
Estado (Alibem Alimentos, Cotrijuí, Mabella/Carnes S.A.). RESULTADOS E
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DISCUSSÕES: Nova Candelária localiza-se na região Noroeste do Rio Grande do
Sul, a 480 km de Porto Alegre. Foi emancipada em 1995 e teve sua primeira
administração municipal em 1997. Segundo o último senso do IBGE, o município
possui 2.751 habitantes, com uma área territorial de 98,6 km². Em termos de
estrutura fundiária, é composta por agricultores familiares, com área média de 13,2
ha por propriedade. A produção agropecuária está baseada na suinocultura, na
bovinocultura de leite, na comercialização de bovinos, na produção de milho, soja,
trigo e aipim, além da tradicional produção de alimentos para a subsistência familiar.
Porém, as atividades de maior importância são a suinocultura e a pecuária de leite.
Conforme as informações do relatório de ICMS de 2010, em Nova Candelária são
170 suinocultores no município, além de duas Unidades de Produção de Leitões
(UPL) e uma creche para os leitões. Segundo o IBGE (2010), o rebanho total de
suínos é de 82.316 cabeças entre reprodutores, matrizes, creche e terminação.
Número este que se mantém constante. De acordo com os dados da Secretaria da
Agricultura, Pecuária e Agronegócio (Seapa), Departamento de Produção Animal
(DPA), Supervisão Regional de Santa Rosa, (2010), em 2009 foram abatidos
576.571 suínos na regional. Destes, 156.697 são oriundos do município de Nova
Candelária, representando 27,16% do total de abates. Nesses valores estão
incluídos os animais abatidos sob inspeção municipal, estadual e federal. Conforme
o SIPS (2010), o município de Nova Candelária é o maior produtor de suínos do
Estado do RS desde 2005. Em 2009, os 10 municípios maiores produtores de
suínos, em ordem decrescente, e os respectivos percentuais de participação no total
do Estado foram: Nova Candelária (3,35%), Capitão (2,53%), Três Passos (2,59%),
Humaitá (2,40%), Arroio do Meio (2,21%), Palmitinho (2,01%), Itaqui (2,01%), Vista
Gaúcha (1,96%), Aratiba (1,88%) e Ibirubá (1,82%). Já em relação à produção por
Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Corede), os 10 maiores produtores de
suínos em ordem decrescente são: Vale do Taquari; Noroeste Colonial; Norte; Serra;
Fronteira Noroeste; Produção; Médio e Alto Uruguai; Vale do Caí; Alto Jacuí e
Missões. Esses dados são referentes ao abate sob inspeção federal no ano de
2009. Nova Candelária pertence ao Corede Fronteira Noroeste.Os Corede Médio e
Alto Uruguai e Fronteira Noroeste apresentaram os maiores crescimentos no número
de animais abatidos no período de 2003 a 2009, passando de um abate anual de
214.242 animais em 2003 para 489.177 animais em 2009, e de 333.181 animais em
2003 para 637.549 animais em 2009, respectivamente. A produção suinícola vem
crescendo constantemente no RS. Dados da ACSURS (2009) mostram que a
produção de suínos cresceu 130% nos últimos 15 anos. Esse crescimento está
alicerçado nos avanços da genética, do manejo, da nutrição e da profissionalização
dos produtores. A produção gaúcha de suínos em 1995 foi de aproximadamente 3
milhões de cabeças, chegando a 7 milhões de cabeças em 2009. Já o número de
suinocultores, que era de 85 mil em 1995, cai para aproximadamente 8 mil em 2009.
A exclusão dos suinocultores ainda continua. Atualmente o RS é o segundo maior
produtor de suínos do país e ocupa o primeiro lugar na exportação de carne suína.
Em termos de valores gerados na cadeia da suinocultura no RS, o SIPS (2010)
destaca que a receita em 2008/2009 foi de R$ 13,7 bilhões (mercado interno,
mercado externo e distribuição e varejo). Já em relação aos empregos gerados,
estes somam 176.000 empregos diretos, indiretos e pelo efeito renda. A produção
brasileira de carne suína também apresenta um crescimento ao longo dos últimos 6
anos. De acordo com a Abipecs (2009), a produção brasileira de carne suína passou
de 2.600 toneladas em 2004, para 3.130 toneladas em 2009, representando um
crescimento de 20,3% no período. De acordo com os dados do Relatório do ICMS
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de 2009, observa-se o forte crescimento da produção primária do município de Nova
Candelária. Em 1998, a produção primária foi de R$ 9.118.809,11, chegando em
2008 no valor de R$ 59.939.304,58. Se excluirmos os valores oriundos da
comercialização dos suínos, observamos uma forte queda nesses números. A
produção bruta primária no ano de 1998 seria de apenas R$ 3.020.645,26 e, no ano
de 2008, de apenas R$ 14.465.035,24. Ao analisarmos os valores da participação
da suinocultura na produção bruta primária de Nova Candelária, observa-se que em
1998 ela representava 66,87% do total da produção. Em 2005, representou 83,47%
e, em 2009, representou 70,08%. Em relação aos empregos diretos gerados pela
atividade em Nova Candelária, destacam-se os 170 empregos nas propriedades
rurais na terminação de suínos, mais 89 empregos na atividade meio, que é
composta pelos serviços de escritório, pelo transporte de insumos que compõem a
alimentação dos animais, pela produção e pelo transporte de rações, pela produção
de leitões e pelo transporte de animais no sistema de parceria e até o frigorífico.
Além disso, gera empregos indiretos como, por exemplo, na construção das granjas,
na indústria de transformação da carne, na produção de bens e de serviços que são
consumidos a partir da renda gerada na cadeia da suinocultura. Um indicador
importante do crescimento da economia de Nova Candelária é o Índice de
Participação no ICMS do Estado. Em 1997, o índice era de 0,032808, chegando em
2007 a 0,074271 e, em 2009, o índice foi de 0,060193, segundo Stadler (2010).
Outro indicador é o PIB per capita, que passou de R$ 3.489,00 em 1999 para R$
16.795,00 em 2007, segundo a FEE (2010). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Apesar de
todas as mudanças que ocorreram no sistema de produção dos suínos, com o
aumento da escala de produção, da verticalização da produção e da exclusão dos
produtores, podemos afirmar que a suinocultura desenvolvida no município de Nova
Candelária/RS, através do sistema de integração/parceira entre os suinocultores e
as integradoras, é viável e competitiva pelos seguintes fatores: os produtores locais
têm aptidão para a atividade (27% dos agricultores produzem suínos); a renda
líquida proveniente da suinocultura é significativa na composição da renda familiar
(45,17%); a suinocultura ocupa pouca área de terras, já que é uma região de
minifúndio; os dejetos dos suínos (fertilizante) reduzem os custos de produção do
leite e de outras culturas; a logística é extremamente favorável, pois as granjas são
todas próximas das UPL e das creches, da fábrica de ração, da origem dos insumos
para a ração e do frigorífico. Por outro lado, em nível de região e Estado, é provável
que o cenário de exclusão dos suinocultores independentes continuará a acontecer,
assim como as pequenas empresas integradoras enfrentarão muitas dificuldades
para comercializar seus suínos, tendo em vista as exigências de rastreabilidade do
mercado externo. Terão que focar o mercado interno ou vão desaparecer. Por fim,
as preocupações com os aspectos ambientais e a questão da sucessão familiar
deverão estar em pauta devido ao alto potencial poluidor dos dejetos dos suínos e o
envelhecimento dos produtores (os jovens estão saindo do campo),
respectivamente.
Palavras-chave: Suinocultura. Mercado. Tecnologia. Rentabilidade. Verticalização.
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Manejo das Plantas de Cobertura do Solo na Viticultura da Serra
Gaúcha Visando ao Controle das Perdas de Solo pela Erosão
Hídrica89

TODESCHINI, Enio Ângelo

90

INTRODUÇÃO: A erosão hídrica do solo é influenciada pela chuva, pelo solo, pela
cobertura e pelo manejo do solo, além de práticas conservacionistas. Dentre esses
fatores, a cobertura e o manejo apresentam maior influência sobre a erosão hídrica
do que os demais (Cogo, 1981). Do ponto de vista agronômico, a erosão hídrica do
solo é concebida apenas como um fenômeno deletério, causador de perdas de
nutrientes, matéria orgânica, calcário, porosidade, sementes, ou seja, fator
empobrecedor do potencial produtivo da terra e, consequentemente, da família rural.
De maneira geral, imensos esforços foram direcionados e inúmeros métodos
desenvolvidos e aplicados no intuito de tentar conter a erosão hídrica nas áreas
cultivadas. O presente trabalho teve por objetivo um estudo para identificar e
analisar as vantagens e desvantagens da implantação e da continuidade do
programa de introdução de plantas de cobertura do solo na viticultura da Serra
gaúcha, com ênfase na substituição do manejo químico e no controle da erosão do
solo. É composto por um resumo, um referencial teórico, uma descrição do método
de pesquisa, pelos benefícios auferidos e pelas dificuldades encontradas, bem como
por uma descrição do manejo das principais espécies de plantas utilizadas para o
determinado fim. OBJETIVO GERAL: Identificar e analisar as vantagens e
desvantagens da implantação e da continuidade do programa de introdução de
plantas de cobertura do solo na viticultura da Serra gaúcha. OBJETIVOS
ESPECÍFICOS: a) identificar e analisar as causas e as consequências da erosão
hídrica do solo; b) identificar e analisar métodos alternativos de controle das ervas
espontâneas, como alternativas na introdução e no manejo de espécies cultivadas.
METODOLOGIA: A pesquisa descritiva foi realizada por meio de revisão
bibliográfica e, principalmente, pelo método da observação-participante na
microrregião vitícola da Serra gaúcha. No estudo de caso, adotou-se o paradigma
interpretativo, ou seja, qualitativo, através da observação do “antes e depois”, em
que foram acompanhados itens como a frequência de uso de dessecantes
(herbicidas), a ocorrência de erosão e a intensidade de perda de solo, os riscos
ambientais e da família viticultora, a rentabilidade (produtividade) e o vigor dos
vinhedos. RESULTADOS E DISCUSSÕES: No quesito observação-participante,
evidencia-se uma mudança acentuada no “modelo mental” do viticultor, item de
grande importância para a adoção de novas/diferentes ideias. O que parecia
inimaginável há poucos anos, hoje contempla a realidade na atividade vitícola: era
praticamente impossível de se encontrar alguma área que em que não ocorresse o
controle químico das ervas. Hoje, torna-se surpreendente o momento em que se
depare um vinhedo com a técnica dessecação. Das maiores dificuldades
89
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enfrentadas na implantação, o quesito apontado com maior frequência diz respeito
ao modelo mental “conservador” do viticultor, traduzindo-se na tradição no uso da
capina química para o controle das ervas espontâneas. Em seguida, aparece o
medo, a insegurança do produtor com os efeitos de se manter as plantas de
cobertura sem controle na concorrência com a nutrição das vinhas, competição por
água, dificuldade de controle de formigas. Na avaliação dos resultados alcançados,
face à amplitude de assuntos abordados nas respostas e por se constituir na
percepção pessoal/profissional dos resultados mais relevantes atingidos em cada
local de atuação, pode ser sintetizado assim: considerando os paradigmas do
viticultor - manter o solo no “limpo”, concorrência das plantas de cobertura do solo
com a parreira quanto a nutrientes e água, pressão dos vendedores de insumos, os
resultados alcançados estão além do previsto, quanto ao número de produtores
adotantes, bem como na redução da erosão do solo e da quantidade usada de
agroquímicos. E, pela melhoria na conservação e no controle da erosão do solo, há
uma substancial melhoria na estrutura física e na fertilidade do mesmo; melhorias no
sistema radicular das vinhas no qual ocorre o acúmulo de cobre; crescente a
aceitação da vegetação espontânea e semeadura do azevém como espécie de
cobertura verde; diminuição da incidência de doenças fúngicas no parreiral,
principalmente o míldio; facilita os tratos culturais, pois a palhada reduz o atrito das
máquinas e dos equipamentos com o solo, bem como a colheita, por não sujar as
caixas; incentivo ao associativismo através da aquisição conjunta da semente;
satisfação do viticultor com os resultados obtidos. CONCLUSÃO: Por sua
peculiaridades, a atividade vitícola da Serra gaúcha, sustentáculo socioeconômico
de 15 mil propriedades da agricultura familiar, é ainda mais vulnerável aos efeitos
das condições climáticas, influenciando diretamente a produtividade e a qualidade
da produção; à concorrência dos derivados importados; ao humor da indústria
vinícola; aos custos de produção e a tímida e impotente política oficial - o preço
mínimo é mantido a quatro safras sem reajuste. Nesse quadro, toda intervenção na
capacitação da família vitícola e na reconversão de técnicas e práticas culturais
aplicados à viticultura vem ao encontro do anseio dessa categoria. Assim, a proposta
de cultivo intencional de espécies de inverno sob os vinhedos no intuito de estancar
a erosão hídrica do solo e suprimir o uso do manejo químico soma-se no rol de
opções de viabilizar a atividade. Os resultados positivos do programa fez com que o
mesmo fosse implementado nas diversas espécies de frutíferas cultivadas na serra
gaúcha, tais como: pessegueiro, ameixeira, caquizeiro, citros, macieira, figueira,
quivizeiro, etc., sendo que a prática de dessecação através do uso de herbicidas que
era rotineira passa a ser uma opção bastante esporádica. Assim, o cultivo e o
manejo de espécies de cobertura trazem no bojo inúmeros reflexos positivos, tanto
diretos como indiretos.
Palavras-chave: Viticultura. Erosão do Solo. Manejo de Planta. Planta de
Cobertura.
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A Atividade de Silvicultura Inserindo a Visão Ambiental nas
Propriedades Rurais de Canguçu/RS91

EHLER, Evair

92

INTRODUÇÃO: O trabalho objetiva mostrar como uma atividade econômica com
planejamento detalhado oportuniza a geração e a diversificação nas rendas para as
famílias rurais e, ao mesmo tempo, preserva o meio ambiente, mantendo a
biodiversidade e a sustentabilidade dos agroecossistemas. O estudo realizou-se no
município de Canguçu, considerado a capital nacional da agricultura familiar, com
92,44% dos imóveis rurais com área até 50 ha, perfazendo uma média de 13,25 ha
por imóvel, inferior ao módulo fiscal do município, que é de 16 ha. Sua população
rural representa 64,79% da população total do município, ocasionado um intenso
uso das áreas agricultáveis dos imóveis rurais com atividades econômicas para a
geração de renda, ocupando inclusive áreas que são de preservação ambiental,
necessárias para manutenção da biodiversidade. Com a inserção da silvicultura e
das questões legais inerentes à atividade, através do programa de fomento florestal
denominado Poupança Florestal foi possível a exploração de atividades econômicas,
mantendo e revendo a função das áreas de preservação ambiental, contribuindo
também na divulgação, conhecimento e aplicação da legislação ambiental vigente
no país, auxiliando na sustentabilidade dos agroecossistemas do município,
contribuindo também para redução do êxodo rural. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE
DOS DADOS: O Programa Poupança Florestal em Canguçu, de acordo com a
Tabela 1, conta com 25 projetos de silvicultura com eucaliptos, que envolvem 24
produtores rurais e outros empreendedores, cujos projetos, integrados à empresa
Fibria, relacionados nessa tabela, contam todos com o licenciamento ambiental
expedido pela Fepam. Estão demonstrados e contabilizados os resultados obtidos
nessas propriedades rurais, com diferenciações claras, em que são praticadas as
atividades produtivas e onde estão as áreas preservadas de potencial para
biodiversidade. Foram preservadas as atividades tradicionais das famílias rurais
envolvidas, incorporando tecnologias de manejo e conservação, além da atitude de
promover o planejamento das propriedades, com visões de médio e longo prazos
das atividades, e das integrações possíveis nas explorações agropecuárias. Da área
total dos projetos demonstrados na tabela 10, 44,82% estão ocupados com efetivo
plantio de eucaliptos, outros 19,47% são áreas de preservação permanente (APP) e
31,49%, de áreas preservadas, que compreendem áreas de mata nativa, campos
nativos limpos e sujos e afloramentos rochosos. As áreas de APP identificadas e
quantificadas nesses projetos são as áreas das margens de mananciais de água
(mata ciliar), áreas úmidas, áreas de banhado, nascentes e áreas de regeneração
natural, compostas basicamente de vegetação pioneira ou também chamadas de
capoeira, que antes estavam em uso com atividades agropecuárias. Os dados foram
retirados dos mapas planialtimétricos de pós-plantio de cada integrado, realizados
91
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Resumo baseado no Trabalho de Conclusão do Curso do MBA em Gestão do Agronegócio pela Universidade
do Vale dos Sinos (Unisinos), 2010. Acesse aqui o trabalho na íntegra
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eehlert@emater.tche.br

329

Resumo XII – A atividade de silvicultura inserindo a visão ambiental nas propriedades rurais de Canguçu/RS.

por empresa terceirizada contratada pela Fibria para essa finalidade, com a devida
identificação do profissional responsável perante o Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do RS (CREA/RS). Observa-se com isso que a
implementação do Programa Poupança Florestal está consolidando a preservação
ambiental nas propriedades rurais dos integrados com a empresa Fibria.
Adicionalmente, estão servindo de áreas demonstrativas dos cuidados com a
manutenção da biodiversidade e dos recursos hídricos, e que é possível observar as
condicionantes da legislação ambiental vigente, mantendo atividades econômicas,
gerando renda às famílias rurais, diminuindo a pressão econômica sobre as matas
nativas, recuperando as matas ciliares, e até recuperando solos degradados com a
implantação do reflorestamento, solidificando, portanto, a relação entre produção
econômica e preservação dos recursos naturais no município e da região.
Tabela 1 - Caracterização das propriedades rurais que participam do Programa Poupança
Florestal com projetos de silvicultura, Canguçu, 2010.

Produtor

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

Alessandro Q. Fonseca
Altanir da Fonseca
Antonio Carlos da
Silveira
Antonio Gilberto da
Silva
Antonio Gilberto da
Silva II
Antonio L. Vahl Goetzke
Candida R Dias do
Amaral
Ciro Timm
Colmar Moreira
Gonçalves/Terezinha
Danilo de Oliveira
Morales
Darci Xavier Ribeiro
Elton Viegan Ludtke
Enir de Castro Pereira
João Carlos da Silveira
José Antonio Martins
Leite
José Vagner Soares
Goulart
Maria Antonieta M
Borges
Miria Matilde M. da
Silveira
Nancy dos Santos
Borges
Paulo R. L. Benemann
Rildo Laitzke da Silveira
Roberto Ernesto Klug

Áreas
preservação
permanente
(ha)

Área total
projeto
(ha)

Área
plantada
(ha)

31,44
10,92

18,35
5,42

3,60
2,16

48,82

20,37

20,11

Áreas
estradas e
aceiros (ha)

Áreas
diversas
(ha)

8,00
3,05

1,37
0,29

0,12
0

13,17

12,51

0,27

2,5

5,76

2,61

8,46

0,37

2,91

39,09

15,43

12,13

10,72

0,53

0,28

6,84

3,43

1,57

0,47

0,5

0,87

26,71

8,67

8,04

9,01

0,46

0,53

18,24

4,48

3,61

6,95

0,42

2,78

74,69

35,58

12,78

24,21

1,64

0,48

16,45

6,55

1,22

8,01

0,16

0,51

8,87
29,74
20,77
20,15

5,45
10,85
3,75
10,89

2,3
8,21
5,23
4,39

0,63
7,33
10,92
4,4

0,04
0,87
0,28
0,47

0,45
2,48
0,59
0

10,93

4,89

1,82

3,42

0,39

0,4

119,07

56,91

19,51

40,81

1,69

0,15

78,67

29,74

15

33,09

0,08

0,76

5,14

3,3

0,13

1,38

0,33

0

14,15

8,3

2,11

2,96

0,73

0,05

74,04
14,61
15,96

41,27
6,97
5,83

10,86
4,1
4

20,24
2,86
5,45

1,66
0,55
0,3
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... continuação da tabela acima

Caracterização das propriedades rurais que participam do Programa Poupança Florestal com
projetos de silvicultura, Canguçu, 2010

Produtor

23. Rutinaldo Ribeiro da
Fonseca
24. Valdeci Carlos Ferri
25. Valdemir Lemos
Quintana
TOTAIS
%

Área
total
projeto
(ha)

Área
plantad
a
(ha)

Áreas
preservaçã
o
permanent
e (ha)

Áreas
preservad
as
(ha)

Áreas
estrada
se
aceiros
(ha)

Áreas
diversa
s
(ha)

19,19

11,02

2,05

5,15

0,97

0

20,49

9,28

5,29

5,52

0,17

0,23

7,47

4,8

0,66

1,46

0,55

0

752,56

337,29
44,82

146,55
19,47

237,01
31,49

15,09
2,01

16,61
2,21

Fonte: Emater/RS-Ascar e Fibria, 2010.

Essas atitudes, de acordo com a Tabela 2, verificam-se em todos os projetos de
silvicultura da área de abrangência do Programa Poupança Florestal, que envolve
produtores florestais de 25 municípios diferentes, nas macrorregiões de Pelotas e
Bagé. Observa-se que em praticamente metade (52,78%) da área foram
implantados os projetos de silvicultura com eucaliptos. Já as APP e as áreas
preservadas representam juntas 42% do total, demonstrando um claro equilíbrio
entre produção e conservação ambiental. Objetivando demonstrar a importância dos
aspectos ambientais estabelecidos na silvicultura, bem como na aplicação e no
conhecimento da legislação ambiental, tanto das esferas federal, estadual e
municipal, realizou-se uma pesquisa de opinião desses silvicultores.
Tabela 2 - Caracterização das propriedades rurais dos municípios que estão na área de
abrangência do Programa Poupança Florestal, Pelotas, 2010.

Município

Área total
projeto
(ha)

Regional Pelotas: Amaral
Ferrador, Arroio Grande,
Canguçu, Capão do Leão,
Cerrito Cristal, Herval,
Jaguarão, Morro Redondo,
Pedras Altas, Pedro Osório,
Pelotas, Pinheiro Machado,
Piratini, Rio Grande,
Santana da Boa Vista, São
Lourenço do Sul e Santa
Vitória do Palmar

12.253,52

Regional Bagé: Aceguá,
Caçapava do Sul, Candiota,
Dom Pedrito, Hulha Negra,
Lavras do Sul, São Gabriel

18.288,43

Total

30.541,95

Área
plantada
(ha)

Áreas
preservação
permanente
(ha)

Áreas
preservadas
(ha)

Áreas
estradas e
aceiros (ha)

Áreas
diversas
(ha)

5.755,84

2.166,27

3.787,96

226,06

317,39

(46,97%)

(17,68%)

(30,91%)

(1,84%)

(2,59%)

10.365,56

3.802,78

3.077,63

492,53

549,93

(56,68%)

(20,79%)

(16,83%)

(2,69%)

(3,01%)

16.121,40

5.969,05

6.865,59

718,59

867,32

(52,78%)

(19,54%)

(22,48%)

(2,35%)

(2,84%)

Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado com base nos dados fornecidos pela empresa Fibria, 2010.
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De acordo com a Tabela 3, foi com a silvicultura que a maioria (95,24%) dos
produtores ficou conhecendo APP e reserva legal (RL). Também, como
demonstrado na Tabela 4, repete-se essa maioria (76,19%), que observa os limites
da exploração agropecuária, preservando as áreas de conservação, ao mesmo
tempo em que implantam os projetos de silvicultura com eucaliptos. Quanto à fonte
das primeiras informações, de acordo com a Tabela 5, a maioria (90,48%) obteve as
primeiras informações sobre legislação ambiental e importância de se ter áreas de
conservação ambiental no curso sobre produção de floresta com eucaliptos,
realizado junto ao Centro de Treinamento de Agricultores de Canguçu (Cetac) e à
Emater/RS. O questionário individual foi aplicado para a maioria dos silvicultores,
com questões de múltipla escolha (anexo A), sobre como eles ficaram sabendo
sobre legislação ambiental, APP e RL e se aplicam ou aplicaram em toda área da
propriedade ou somente na área do projeto integrado. A maioria dos questionários
individuais foi preenchida durante a realização de reunião técnica do grupo de
produtores com projetos de silvicultura integrados, realizado no dia 9 de agosto de
2010, nas dependências do Cetac. Os produtores rurais ausentes da reunião,
residentes no município, foram entrevistados pessoalmente na sede das
propriedades rurais. Os que residem fora da área geográfica de Canguçu, mas
apenas possuem as florestas no município, foram entrevistados por telefone.
Tabela 3 - Número de silvicultores do Programa Poupança Florestal que afirmaram conhecer
ou não o que são APP e RL em Canguçu, 2010.
Número
Questionários
respondidos

Produtores
rurais que
conhecem

%

Produtores
rurais que não
conhecem

%

APP

21

21

100

-

-

RL

21

20

95,24

1

4,76

Item

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 4 - Número de silvicultores do Programa Poupança Florestal que aplicam a legislação
ambiental na área total, somente nas lavouras ou nas áreas de silvicultura,
Canguçu, 2010.

%

Somente
nas áreas
de
lavouras

%

Somente
nas áreas
de
poupança
florestal

%

Item

Questionários
respondidos

Área total
da
propriedade

Nº produtores rurais
que aplicam a
legislação sobre APP

21

5

23,81

-

-

16

76,19

Nº produtores rurais
que aplicam a
legislação de RL

21

5

23,81

-

-

16

76,19

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Tabela 14 - Fonte da informação inicial dos silvicultores do Programa Poupança Florestal
sobre RL e APP, Canguçu, 2010.
Item

RL

APP

Cooperativa Cosulati

-

-

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canguçu

-

-

Sindicato Rural de Canguçu

-

-

Prefeitura Municipal de Canguçu
Emater/RS - Curso Cetac e Programa Poupança Florestal
Televisão
Total

-

-

19

19

(90,48%)

(90,48%)

2

2

(9,52%)

(9,52%)

21

21

Fonte: Elaborado pelo autor.

A atividade de silvicultura, conforme demonstrado, vem contribuindo para a
construção do conhecimento e de uma nova visão do agronegócio para o município
e região. Empregou-se e emprega-se nas propriedades rurais o princípio do
planejamento da unidade produtiva, devendo todas as atividades, situações e
atributos serem avaliados e planejados, não somente para uma atividade específica,
mas para todas que são desenvolvidas pela família rural. Também a silvicultura, com
espécies florestais de rápido crescimento, integrada com outras atividades
agropecuárias, contribui para uma visão de diversificação de produção, de trabalho
em sociedade e para a sociedade em geral, com livre decisão, visto que a adoção é
uma escolha realizada pelas famílias rurais, independentemente do tamanho do
agronegócio e do enquadramento da unidade familiar. Da mesma forma, possibilita
que os empreendedores reintegrem áreas das propriedades que estavam
fragilizadas, degradadas, comprometidas pelos processos erosivos, transformandoas em áreas produtivas, além do aspecto de maior relevância que é a retomada do
equilíbrio com os aspectos ambientais. A atividade, pela forma com a qual é
implementada, tão somente mediante o licenciamento ambiental, tanto em nível
municipal como estadual, serve como modelo desse novo formato de agronegócio,
preocupado com o equilíbrio e com a manutenção dos agroecossistemas, da
biodiversidade e da sustentabilidade. Demonstra que podemos manter atividades
agropecuárias e florestais de forma integrada e economicamente viáveis,
socialmente justas e ambientalmente equilibradas. Uma ressalva foi unânime entre
todas as famílias que participam do programa e da atividade. Pela reduzida renda
obtida com a produção agropecuária na forma tradicional de exploração, gostariam
que a sociedade em geral, que se beneficiará com os serviços ambientais prestados
com a nova postura e gestão, remunere-os de alguma forma por esses serviços,
após verificados e auditados por órgão governamental. A assistência técnica e a
coordenação do programa aliam-se a essa possibilidade, e recomenda que sejam
construídos instrumentos com esse objetivo. Assim, todas as famílias instaladas em
uma microbacia hidrográfica ou unidade de paisagem estariam envolvidas e
comprometidas na busca pelo equilíbrio entre o atendimento as legislações, o
desenvolvimento econômico e social, a recuperação, a manutenção e preservação
da biodiversidade e do meio ambiente. Como consequência positiva de médio e
longo prazo, a viabilização da pequena propriedade rural familiar estaria garantida.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: O trabalho sinaliza de forma clara que a atividade de
silvicultura implantada com planejamento e critérios rigorosamente técnicos é viável
também para as propriedades com agricultura familiar. Proporciona mais uma
alternativa de renda, ocupando áreas antes inaproveitáveis e sem aptidão para os
cultivos anuais. Consolida a importância das áreas de conservação ambiental,
respeitando-as, recuperando-as e preservando-as. Possibilita a aculturação e a
aceitação da visão ambiental na gestão das propriedades rurais, servindo como
difusor da necessidade da sua incorporação também nas atividades agropecuárias
praticadas pelas famílias rurais do município e da região.
Palavras-chave: Agricultura Familiar. Silvicultura. Sistema Agrossilvopastoril.
Sustentabilidade.

REFERÊNCIAS

ARNAS, Acácio Roberto. Mercado está ávido por madeira de eucalipto: extração
florestal. Referência: A Revista do Setor Industrial Madeireiro, Curitiba, v.10, n. 76,
p. 34-53, fev. 2008.
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Disponível em: http:/
comunidades.mda.gov.br/portal/saf/institucional/aeclaracaoaptidaopronaf/. Acesso
em: 02 out. 2010.
______. Ministério da Previdência Social (MPS). Disponível em:
http://www.previdenciasocial.gov.br/conteudo dinamico.php? id=484. Acesso em:
23 ago. 2010.
CARVALHO, José Carlos. Futuro promissor para a eucaliptocultura. Informe
Agropecuário: eucalipto, Belo Horizonte, v. 29, n. 242, p.4-5, jan./fev. 2008.
CUNHA, Noel Gomes da et al. Estudo dos solos do município de Canguçu: resumo.
Documentos, Pelotas, n. 31, p. 6-7, fev. 1998.
FERREIRA, Tabajara Nunes; SCHWARZ, Ricardo Altair; STRECK, Edemar Valdir
Streck. Solos manejo integrado e ecológico: elementos básicos.1 ed. Porto
Alegre: EMATER/RS-ASCAR, 2000. 95 p.

334

Resumo XII – A atividade de silvicultura inserindo a visão ambiental nas propriedades rurais de Canguçu/RS.

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIZ
ROESSLER (FEPAM). Disponível em:
http://www.fepam.rs.gov.br/institucional/institucional.asp. Acesso em: 4 set. 2010.
FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA SIGFRIED EMANUEL HEUSER
(FEE). Disponível em: http://www.fee.rs.gov.br/
sitefee/mdownloadm/mpib/municipal/tab 13_2007.xls. Acesso em: 24 ago. 2010.
GIASSON, Elvio. Avaliação do potencial produtivo das terras em função de sua
capacidade de uso. CONSELHO em revista: artigos técnicos, Porto Alegre, v. 1, p.
24, ago. 2005.
IBGE. Sistema de Recuperação Automática-SIDRA: banco de dados agregados.
Disponível em: http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?. Acesso em:
18 ago. 2010.
______ Disponível em: http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp? ?.
Acesso em: 23 ago. 2010.
______ Disponível em:  http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?. Acesso
em: 23 ago. 2010.
______Disponível em:
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/csv.php?tabela=amostra & codmun=430450
&nomemun=Cangu%E7u . Acesso em: 23 ago. 2010.
______Disponível em:http://www.ibge.gov.br/munic_meio_ambiente_2002/índex
.htm. Acesso em: 23 ago. 2010.
LEPSCH, Igo Fernando. Formação e conservação dos solos. 2 ed. São Paulo:
Oficina de Textos, 2002.
MACEDO, Luiz Grisi Macedo, VALE, Antônio Bartolomeu e VENTURIN, Nelson.
Eucalipto em sistemas silvipastoris e agrossilvapastoris. Informe Agropecuário:
eucalipto, Belo Horizonte, v. 29, n. 242, p.71-85, jan./fev. 2008.
PEREIRA, José Milton Milagres, SANTOS, Germi Porto. Aspectos econômicos do
setor florestal brasileiro. Informe Agropecuário: eucalipto, Belo Horizonte, v. 29, n.
242, p.7-13, jan./fev. 2008.

335

Resumo XII – A atividade de silvicultura inserindo a visão ambiental nas propriedades rurais de Canguçu/RS.

PROPFLORA: Programa de Plantio Comercial e Recuperação de Florestas.
Disponível em:
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro
/ Programas _e_Fundos/propflora.html . Acesso em: 4 set. 2010.
RIO GRANDE DO SUL. Canguçu. Disponível em:
<http://www.riogrande.com.br/municipios/canguçu.htm. Acesso em: 24 ago. 2010.
______. Prefeitura Municipal de Canguçu. Disponível em:
Http://Www.Prefeituracangucu. Com.Br/. Acesso em: 24 Ago. 2010.

336

Resumo XIII – A silvicultura como alternativa potencial de geração de renda para agricultura familiar em
Canguçu/RS.

A Silvicultura como Alternativa Potencial de Geração de Renda para
Agricultura Familiar em Canguçu/RS93

EHLER, Evair

94

INTRODUÇÃO: Com as expectativas de ampliação das demandas de uso das
florestas nativas e plantadas, tanto em nível local como mundial, estão projetados
cenários favoráveis para a silvicultura, apresentando-se como mais uma opção de
atividade econômica para a agricultura familiar no município de Canguçu,
denominado capital nacional da agricultura familiar, com aproximadamente 15 mil
famílias rurais. Essa atividade é recomendada como uma das práticas de manejo de
solos e água para os tipos de solos predominantes no município localizado na Serra
do Sudeste do Rio Grande do Sul (RS), assim como uma das condições de relevo,
que variam de ondulado a fortemente ondulado. É uma das poucas atividades rurais
capazes de gerar renda, mesmo ocupando as áreas degradadas e abandonadas
pela intensa e contínua exploração com cultivos agrícolas anuais, sem o uso de
práticas intensivas de manejo e conservação dos solos, obrigatórias para essas
classes de solos predominantes nas propriedades com agricultura familiar. Com as
demandas crescentes de produtos madeiráveis, somadas à redução obrigatória da
utilização e destruição dos remanescentes de matas nativas, por pressões e
conscientização ambientalistas da própria sociedade, é uma atividade promissora,
quando analisadas a produção e as necessidades requeridas de produtos florestais
no município, que apontam forte desequilíbrio, com as demandas superiores à
oferta. Utilizando-se de espécies de rápido crescimento, gerando renda a médio
prazo, ocupando as áreas das propriedades rurais de menor potencial para
atividades de agropecuária, somadas as possibilidades dos usos múltiplos dessas
florestas, com o ingresso de receitas anuais desde sua implantação, através da
integração com a agricultura e pecuária, viabiliza-se uma opção de negócio para um
grande número de agricultores familiares, aliada a práticas conservacionistas de
solo, conservação ambiental e preservação da biodiversidade. APRESENTAÇÃO E
ANÁLISE DOS DADOS: No município de Canguçu, conforme a Tabela 1, podemos
observar o número de 239 estabelecimentos agropecuários. Do total de
estabelecimentos, 2,42% declararam possuir florestas plantadas, ocupando uma
área total de 14.977 ha, o que significa 5,38% do total da área dos estabelecimentos
agropecuários pesquisados. Essa seria a quantidade existente de florestas
plantadas nesse ano, e tomando-se como média de 6 anos como maturação ou
momento de colheita, estão disponíveis anualmente como oferta no município 2.496
ha para os diversos usos da comunidade canguçuense. Quando comparado com as
quantidades existentes no ano de 1995, conforme Tabela 2, houve uma expressiva
expansão de 1.067% na área implantada dessas florestas, sinalizando o interesse
dos produtores rurais pela atividade florestal.
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Resumo baseado no Trabalho de Conclusão do Curso do MBA em Gestão do Agronegócio pela Universidade
do Vale dos Sinos (Unisinos), 2010. Acesse aqui o trabalho na íntegra.
Engenheiro Agrônomo da Emater/RS-Ascar, Especialista em Gestão do Agronegócio, E-mail:
eehlert@emater.tche.br.
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Tabela 1 - Número e área dos estabelecimentos agropecuários por grupos de atividades
econômica, grupos de área total do município de Canguçu, 2006.
Grupos de atividade econômica

Estabelecimentos
agropecuários (unidades)

Área dos estabelecimentos
agropecuários (ha)

Total

9.881 (%)

278.409 (%)

Lavoura temporária

5.421 (54,86%)

122.527 (44,01%)

Lavoura permanente

165 (1,67%)

4.717 (1,69%)

3.761 (38,06%)

130.497 (46,87%)

239 (2,42%)

14.977 (5,38%)

29 (0,29%)

2.463 (0,88%)

Pecuária e criação de outros animais
Produção florestal - florestas plantadas
Produção florestal - florestas nativas

Fonte: Adaptado pelo autor com base nos dados do IBGE, 2010.

Tabela 2 - Área dos estabelecimentos agropecuários por tipo de atividade econômica nos anos
de1995 e 2006 no município de Canguçu/RS.
Grupo de atividade econômica
Total

Ano 1995

Ano 2006

%

314.848,65

278.409

(-) 11,57

Lavoura temporária

78.965,74

122.527

(+) 55,16

Lavoura permanente

8.538,71

4.717

(-) 44,76

140.102,58

130.497

(-) 6,86

85.542,80

-

-

1.283,29

14.977

(+) 1.067,08

-

674

-

32

-

-

Pecuária
Produção mista (lavoura e pecuária)
Silvicultura e exploração florestal
Pesca e aquicultura
Produção de carvão vegetal

Fonte: Adaptado pelo autor com base nos dados do IBGE, 2010.

Ratificando a análise da crescente ampliação do número de produtores rurais
ingressando na atividade, a Tabela 3 informa que, no ano de 2006, 1.586
propriedades tinham implantado a atividade de silvicultura com acácia-negra,
destacando-se as propriedades pequenas, em que 410 estabelecimentos
agropecuários realizaram corte no ano de 2006, de uma área com até 2 ha, média
de 0,26 ha de área cortada no ano, por propriedade. Com a silvicultura com
eucaliptos, observa-se a mesma tendência, com concentração de pequenas áreas
implantadas com florestas, com um total de 3.235 propriedades rurais e área total de
4.270 ha. A área cortada no ano de 2006 até 2 ha totalizou 467 ha para 1.559
estabelecimentos rurais, com média de área cortada de 0,3 ha no ano por
propriedade.
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Tabela 3 - Número de estabelecimentos agropecuários e área cortada por espécie da
silvicultura no município de Canguçu, 2006.
Espécies da
silvicultura

Grupos de área cortada
Total

Estabelecimentos
agropecuários
(unidades)
1.586

Maior de 0 a menos de 1 ha

Acácia-negra

Eucalipto

Área cortada no
ano (hectares)


1.586

4.459


4.459

392

393

88

88

De 1 a menos de 2 ha

18

410

19

107

De 2 a menos de 5 ha

5

415

12

119

De 5 a menos de 10 ha

1

416

-

-

De 10 a menos de 20 ha

-

-

-

-

De 20 a menos de 50 ha

1

417

-

-

De 50 a menos de 100 ha

4

421

310

429

De 100 a menos de 200 ha

-

-

-

-

De 200 a menos de 500 ha

-

-

-

-

De 500 ha e mais

1

422

-

-

Produtor sem área cortada

1.164

1.586

-

-

Total

3.235

3.235

4.270

4.270

Maior de 0 a menos de 1 ha

1.468

1.468

370

370

De 1 a menos de 2 ha

91

1.559

97

467

De 2 a menos de 5 ha

22

1.581

50

517

De 5 a menos de 10 ha

4

1.585

21

538

De 10 a menos de 20 ha

2

1.587

-

-

De 20 a menos de 50 ha

2

1.589

-

-

De 50 a menos de 100 ha

3

1.592

156

694

De 100 a menos de 200 ha

1

1.593

-

-

De 200 a menos de 500 ha

2

1.595

-

-

2

1.597

-

-

1.638

3.235

-

-

De 500 ha e mais
Produtor sem área cortada

Fonte: Adaptado pelo autor com base nos dados do IBGE, 2010.

Fato importante vem ocorrendo no município, observando-se os dados das Tabelas
4 e 5, em que, no período de 1990 a 2008, identificado através dos números, são
verificadas as tendências sinalizadas anteriormente, de diminuição da exploração
das matas nativas e o aumento significativo de uso dos produtos oriundos de
florestas plantadas. As quantidades produzidas advindas de florestas plantadas de
1990 para 2008 permaneceram nos patamares de 100 mil m³ de lenha e 3,5 mil m³
de madeira em tora. Fato positivo foi o incremento do carvão vegetal oriundo de
floresta plantada, 2,5 vezes mais em 2008 (Tabela 4).
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Tabela 4 - Quantidades produzidas na silvicultura por tipo de produto da silvicultura no
município de Canguçu no período de 1990 à 2006.
Tipo de produto da silvicultura
Carvão vegetal (t)
Lenha (m³)
Madeira em tora (m³)

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

19

17

5

37

38

41

47

120.201

82.043

66.827

89.419

89.800

92.597

106.486

3.876

13.305

2.290

2.962

2.960

3.108

3.574

Fonte: Adaptado pelo autor com base nos dados do IBGE, 2010.

A Tabela 5 ratifica a informação da diminuição da exploração da mata nativa, em
que tanto o carvão vegetal como a lenha e a madeira em tora apresentam
quantidades decrescentes quando comparados ao período de 1990 a 2008,
indicando claramente a substituição pelos produtos madeiráveis oriundos de
florestas plantadas.
Tabela 5- Quantidades produzidas na extração vegetal por tipo de produto extrativo no
município de Canguçu no período de 1990 a 2006.
Tipo de produto extrativo
Carvão vegetal (t)
Lenha (m³)
Madeira em tora (m³)
Tanantes (t)

1990

1995

2000

2005

2008

36

44

6

3

2

110.107

126.945

73.073

34.261

23.064

412

320

40

20

14

-

-

-

-

-

Fonte: Adaptado pelo autor com base nos dados do IBGE, 2010.

Para obter as quantidades demandadas de madeira no município, realizou-se uma
série de coletas de dados junto aos consumidores dessa matéria-prima, como
padarias, olarias, agroindústrias, secadores de grãos, serrarias, estabelecimentos
que comercializam materiais de construção e o consumo familiar. Com relação ao
número de estufas que realizam a secagem das folhas de tabaco, foram utilizados
os dados fornecidos pela Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), com base
de dados do ano de 2009, assim como a área de tabaco plantado, tendo como
fontes também o IBGE e a EMATER/RS-ASCAR - escritório municipal de Canguçu.
A junção dessas duas considerações é necessária em função de que algumas
propriedades rurais cultivam o tabaco, mas não possuem estufas, alugando ou
trocando serviços com vizinhos, parentes ou outra forma organizacional. Para o
cálculo da demanda de madeira utilizada para secagem do tabaco produzido
anualmente, após consultas a produtores de tabaco e aos instrutores técnicos das
empresas integradoras de tabaco que prestam assistência técnica a esses
produtores no município, foi estabelecida a quantia de 40 m³ de madeira para cada 1
ha de fumo implantado anualmente. Para a avaliação do consumo familiar de
madeira, quantificou-se em 2 m³ de madeira por unidade familiar rural do município,
após algumas consultas a agricultores familiares e não familiares da área rural, não
levando em consideração o número de famílias urbanas, pela quantidade pouco
significativa do seu consumo, para o cálculo total. Para obtenção do número total de
famílias rurais consumidoras de madeira, observou-se o número de imóveis rurais da
Tabela 6, assim como o número total de agricultores familiares da Tabela 7,
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acrescidos de mais famílias, para expressar a totalidade das famílias rurais, isso
porque a primeira contabiliza somente os imóveis com os devidos registros no
Instituto de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e com matrícula nos cartórios de
registros de imóveis, não contabilizando as demais famílias residentes em um
mesmo imóvel de mesmo registro e matrícula, mas também consumidoras de lenha
e madeiras para as diversas finalidades (postes, piques, linhas, moirões, caibros,
pranchadas etc.). Da mesma forma, as 17.175 inscrições com talão de notas do
produtor rural superestimam as famílias, pois em uma mesma unidade familiar
podemos ter duas inscrições. Diante disso, atribuiu-se o número de 15.000 unidades
familiares consumidoras de madeira como média para estabelecer as demais
projeções.

Tabela 6 - Número e área dos estabelecimentos agropecuários com agricultura familiar e não
familiar do município de Canguçu, 2006.
Estabelecimentos agropecuários (unidades)
Total
9.881

Não familiar
1.107

Área dos estabelecimentos agropecuários (ha)

Agricultura
familiar

Total

8.774

278.409

Agricultura
familiar

Não familiar
139.029

139.380

Fonte: Adaptado pelo autor com base nos dados do censo agropecuário de 2006 do IBGE, 2010.

Tabela 7 - Número de habitantes total, população rural, número total de imóveis rurais e
número de produtores rurais com inscrição estadual de Canguçu, 2009.

Município
Canguçu

Número de
habitantes

% rural

População
rural

Número de
imóveis
rurais

Número produtores rurais
com inscrição estadual

52.366

60,23

31.540

13.463

17.175

Fonte: Adaptado pelo autor com base nos dados do Instituto Técnico de Pesquisa e Assessoria (Itepa) Universidade Católica de Pelotas, 2007.

As quantidades demandadas pelas serrarias existentes, assim como a Cooperativa
Cosulati, unidades agroindustriais que utilizam lenha como fonte de energia para
geração de vapor, padarias e olarias, foram conseguidas através de entrevistas
pessoais com os proprietários. De acordo com os dados da Tabela 8, obtemos um
consumo anual total de madeira no município, quantificado em 378.106 m³.
Baseando-se em uma produtividade média de 25 m³ por hectare por ano, obteremos
a quantia necessária presumida de floresta plantada de 15.124 ha para suprir essa
demanda anualmente.
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Tabela 8 - Quantidades demandadas de madeira em m³ pelos principais segmentos
consumidores no município de Canguçu, 2010.
Tabaco

Consumo anual de madeira em m³

Número
de
famílias

Hectares
de tabaco

Para
secagem
tabaco

Consumo
na
propriedade

Serrarias

Cooperativa
Cosulati

Olarias e
padarias

Agroindústrias
e silos
secadores

Total

15.000

8.499,70

339.988

30.000

1.718

800

5.100

500

378.106

Fonte: Adaptado pelo autor com base nos dados da Emater-RS-Ascar, 2010.

Porém, ocorre que dispomos de uma oferta anual na qual, para avaliação final da
disponibilidade de madeira das florestas plantadas, utilizou-se a quantidade
existente de 15.036 ha, informada pelo IBGE no ano de 2006, identificados na
Tabela 9, e dividiu-se por um período médio de maturação das florestas plantadas
de 7 anos. Obtemos dessa forma a quantia de 2.148 ha disponíveis para corte
anualmente.
Tabela 9 - Número e área dos estabelecimentos agropecuário por utilização das terras e
agricultura familiar e não familiar do município de Canguçu, 2006.
Estabelecimentos
agropecuários (unidades)
Utilização das terras
Total

Não
familiar

Agricult
ura
familiar

Área dos estabelecimentos
agropecuários (ha)
Total

Não
familiar

Agricultura
familiar

Total

9.881

1.107

8.774

278.409

139.029

139.380

Matas e/ou florestas - florestas plantadas
com essências florestais

3.396

284

3.112

15.036

8.874

6.162

170

19

151

388

58

331

2.132

265

1.867

6.779

3.289

3.490

64.373

36.116

28.259

Terras degradadas (erodidas,
desertificadas, salinizadas etc.)
Terras inaproveitáveis para agricultura ou
pecuária (pântanos, areais, pedreiras etc.)
Total

Fonte: Elaborado pelo autor com base de dados do IBGE, 2010.

O resultado final, conforme consta na Tabela 10, descontando a quantia de 2.148 ha
de florestas plantadas disponibilizadas anualmente para o mercado da quantia
necessária de 15.124 ha somente para suprir o consumo doméstico, resulta em um
déficit anual de 12.976 ha de florestas plantadas somente para o consumo
municipal. Cabe informar que nesta análise não estão contabilizadas as florestas
próprias das Empresas Tanagro com plantios de acácia-negra, em torno de 3.500
hectares, e CMPC Celulose Riograndense, também com plantios de eucaliptos ao
redor de 2.500 ha, uma vez que essas florestas não ficam disponíveis para os
mercados tradicionais, indo para o consumo direto das empresas.

342

Resumo XIII – A silvicultura como alternativa potencial de geração de renda para agricultura familiar em
Canguçu/RS.

Tabela 10 - Quantidades disponíveis e necessidade anual de madeira de florestas plantadas
para Canguçu, 2010.
Quantidade anual disponível de
florestas plantadas
(ha)

Necessidade anual de florestas
plantadas
(ha)

Déficit anual
(ha)

2.148

15.124

12.976

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante das análises realizadas, fica evidenciado o
potencial que a silvicultura representa como alternativa de geração de renda,
possuindo um mercado local fortemente comprador de madeira de florestas
plantadas, principalmente para suprir as demandas como fonte energética. Os dados
apontam para tornar a silvicultura uma opção de negócio duradouro e seguro às
famílias rurais, com as demandas superiores à oferta, também detectadas
localmente na comunidade canguçuense, bem como o crescimento contínuo no
consumo mundial e nacional dos produtos florestais advindos de florestas plantadas,
e a conscientização ambiental de toda a sociedade impondo a redução dos
desmatamentos de nossas florestas nativas. Ao mesmo tempo, os números
sinalizam a necessidade urgente de investimentos em programas de incentivo ao
florestamento para que, em um período mais curto possível, tenhamos disponível
para consumo somente produtos de florestas plantadas. Cabe destacar, verificado o
déficit de oferta de madeira de florestas plantadas em Canguçu, que permanece a
dúvida sobre de onde provém a madeira para suprir essa demanda. Caso seja
proveniente de municípios e regiões vizinhas, são recursos econômicos que deixam
de circular na economia municipal. Recursos que, valendo-se do valor médio de
mercado atual em R$ 35,00 por m³, chegam ao valor de 11 milhões de reais. Caso
contrário, poderá essa madeira consumida principalmente para geração de energia,
advir dos remanescentes de floresta nativa existentes, a qual devemos
obrigatoriamente preservar se quisermos chegar à tão sonhada sustentabilidade
com equilíbrio entre o econômico, o social e o ambiental.
Palavras-chave: Agricultura
Sustentabilidade.

Familiar.

Silvicultura.

Sistema

Agrossilvipastoril.
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Diversificação das Pequenas Propriedades Rurais: a alternativa da
produção de óleo vegetal pelas famílias da associação dos
produtores rurais de São Geraldo95

VARGAS, Everton Schuch

96

INTRODUÇÃO: O município de Cristal está localizado na metade Sul do Estado do
Rio Grande do Sul, apresentando um meio rural bastante diverso, em que existe
uma parcela significativa formada por pequenas propriedades de agricultores
familiares, que são fundamentais para a economia e sociedade da região. Nesse
cenário encontra-se a Associação dos Produtores Rurais de São Geraldo, que é um
grupo formado por famílias de pequenos agricultores que apostam no associativismo
para viabilizar a sua permanência no meio rural. A localidade de São Geraldo é
formada por uma estrutura fundiária de pequenas propriedades que desenvolvem
atividades com uso intensivo de mão de obra. Nesse contexto, a fumicultura tem
conquistado um espaço importante nos últimos anos, sendo atualmente a principal
atividade econômica desenvolvida nessas propriedades, chegando, em alguns
casos, a ser a única. Evidencia-se nessa situação o grave problema da monocultura,
que, aliada ao necessário uso intensivo e insalubre da mão de obra, gera grande
risco econômico, assim como a insegurança alimentar e consequente diminuição da
qualidade vida das famílias envolvidas. Sabe-se que a fumicultura ocupa em torno
de 15% da área aproveitável das propriedades, restando grande parcela que poderia
ser aproveitada com outras atividades. A diversificação dos sistemas produtivos
dessas propriedades, com atividades complementares, ou que substituam a cultura
de fumo, tem sido uma meta incansável dos associados. Alternativas de renda com
melhor qualidade de vida têm surgido, como é o caso da bovinocultura de leite e da
piscicultura, que têm se estabelecido em parcelas de terras das propriedades não
ocupadas com a fumicultura. O contexto alerta sobre a importância de se buscar
novas alternativas, que possam qualificar os sistemas de produção já existentes, ou
construir novos que sejam sustentáveis, considerando os fatores econômicos,
ambientais e sociais. Considerando a demanda dos associados pela produção de
óleo vegetal, a partir da cultura de girassol, junto ao serviço de extensão rural da
Emater/RS-Ascar de Cristal, é imprescindível que se realize um estudo mais
aprofundado, que possa subsidiar orientações para a tomada de decisão. O cenário
é favorável a essa alternativa, pois além de o girassol ser uma cultura de fácil
adaptação aos agricultores, o produto e os subprodutos obtidos podem ser bem
aproveitados nas pequenas propriedades. O óleo vegetal pode ser utilizado como
combustível para tratores e motores a diesel em geral, e o resíduo da prensagem
pode ser empregado na alimentação das vacas de leite. Acredita-se que a produção
de óleo vegetal a partir da cultura de girassol seja uma atividade que pode compor
sistemas produtivos mais diversificados para as pequenas propriedades da
Associação dos Produtores Rurais de São Geraldo, promovendo maior estabilidade
95
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a esses sistemas. OBJETIVO GERAL: Diversificação de atividades como modelo de
sistemas de produção das pequenas propriedades rurais da Associação dos
Produtores Rurais de São Geraldo, tendo como base a produção de alimentos e as
atividades econômicas viáveis inseridas no mercado - essa é a melhor forma de
diminuir os riscos, melhorar a qualidade de vida das famílias e garantir a
sustentabilidade desses empreendimentos. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: a) diminuir
os riscos para as pequenas propriedades, com a adoção de sistemas produtivos
diversificados; b) desenvolver atividades mais seguras, que promovam a
sustentabilidade econômica, ambiental e social; c) promover a melhoria da qualidade
de vida das famílias da Associação dos Produtores Rurais de São Geraldo.
METODOLOGIA: O trabalho foi realizado com base no estudo, a partir do
conhecimento da realidade local, construído pelo trabalho histórico da extensão rural
que a equipe da Emater/RS-Ascar desenvolve desde a emancipação do município
de Cristal. Com o conhecimento da situação em estudo, buscou-se a fundamentação
teórica para auxiliar a análise adequada, encaminhando conclusões apropriadas
sobre a adoção da nova atividade, que é a produção de óleo vegetal. CONCLUSÃO:
A diversificação das pequenas propriedades da Associação dos Produtores Rurais
de São Geraldo é imprescindível para a manutenção dessas pessoas no meio rural.
É fundamental que voltem a produzir alimentos em um sistema produtivo
diversificado, garantindo menor risco econômico, segurança alimentar e melhor
qualidade de vida para suas famílias. A adoção da monocultura de fumo tem
descaracterizado o cenário original, provocando insegurança alimentar, piorando a
qualidade de vida das famílias e colocando em risco a sustentabilidade dessas
propriedades. Nesse contexto, a produção de óleo vegetal a partir da cultura de
girassol poderá ser uma boa alternativa, pois apresenta as seguintes vantagens: a) o
girassol é uma cultura de fácil adaptação para os agricultores familiares, tendo em
vista a semelhança com a cultura de milho, quanto a manejo e máquinas
necessárias; b) o óleo vegetal obtido tem boas perspectivas de mercado ou
utilização, pois pode ser comercializado com usinas de biodiesel, vendido para
indústrias de óleo comestível porque apresenta alto valor nutricional, ou ainda
utilizado como biocombustível nos motores a diesel de tratores e máquinas na
propriedade; c) o Governo federal criou o Selo Combustível Social, que estabelece
incentivos às indústrias que comprarem óleo vegetal de pequenos produtores
familiares; d) o resíduo da prensagem do girassol, conhecido como torta, é um ótimo
complemento alimentar para bovinos de leite e de corte. No entanto, também é
importante que sejam tomados alguns cuidados, em busca da viabilidade dessa
alternativa, quais sejam: a) o girassol é uma cultura relativamente nova na região,
sendo necessária a busca de conhecimentos e capacitações; b) deve-se ter o
cuidado de utilizar, nos motores a diesel, o óleo vegetal após o preparo correto,
evitando possíveis danos. Recomenda-se a realização de trabalhos de pesquisa que
identifiquem processos mais simplificados de limpeza e adequação do óleo vegetal
para o uso em motores a diesel.
Palavras-chave: Agricultura Familiar. Associativismo. Diversificação da Produção.
Inserção no Mercado. Energia Renovável.
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Gestão da Pequena Unidade Familiar Produtora de Leite: uma
análise do modelo de gestão através da compreensão da unidade
de produção97

BORTOLINI, Gilberto

98

INTRODUÇÃO: A agricultura familiar reúne aspectos importantes: a família, o
trabalho, a produção e as tradições culturais, portanto, pode ser considerada como
aquela que, ao mesmo tempo em que é proprietária, assume os trabalhos no
estabelecimento. Entre os agricultores familiares, a pecuária de leite é uma das
principais atividades desenvolvidas, estando presente em 36% dos
estabelecimentos do Brasil, classificados como de economia familiar, além de
responder por 52% do Valor Bruto da Produção total desse segmento (ZOCCAL et
al., 2004). A pecuária leiteira nas pequenas propriedades rurais de Nova
Ramada/RS desempenha um importante papel socioeconômico, possibilitando a
utilização de mão de obra familiar, remunerando-a em nível de mercado, além de
proporcionar o ingresso mensal de dinheiro no caixa da propriedade. Permite ainda
que a família rural tenha uma reserva de valor e elevada liquidez, através de seus
animais. Apesar de a exploração leiteira ser uma atividade complexa, as
características anteriormente referidas amenizam as dificuldades financeiras dos
agricultores familiares ou, até mesmo, viabilizam a sua permanência no meio rural.
Nos últimos anos, especialmente na década de 1990, a produção de leite no Brasil
vem passando por profundas modificações que afetam toda a cadeia de lácteos. De
acordo com Gomes (2001), os determinantes dessas transformações foram: a
estabilidade econômica brasileira proporcionada pelo Plano Real, que afetou
substancialmente o agronegócio do leite; a demanda que estimulou seu
crescimento, pelo aumento de renda do consumidor; a produção e a estabilidade
conjugada com a maior abertura comercial, que reduziram significativamente as
margens de lucro pela queda do preço do leite. A redução da margem de lucro
colocou em dificuldades todo o segmento de produção, com maior pressão nos
sistemas menos eficientes. Essas alterações foram sentidas pelo produtor de leite,
principalmente após o fim do controle estatal dos preços, a abertura comercial e a
estabilização da economia. Tais condições impuseram ao produtor de leite o desafio
de encontrar novos mecanismos para permanecer na atividade de forma competitiva
e sustentável. Para se adaptar a essas mudanças de contexto, atualmente os
técnicos são unânimes em afirmar que não basta o domínio somente de técnicas de
produção, faz-se necessário também, por exemplo, aprimorar o processo de gestão
das unidades de produção. A melhoria das condições socioeconômicas da
sociedade em geral promoveu a incorporação de novos consumidores ao mercado e
a necessidade de atenção a um mercado que exige alimentos de qualidade. Isso
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Resumo baseado na trabalho de conclusão do curso do MBA em Gestão do Agronegócio pela Universidade
do Vale dos Sinos (Unisinos), 2010. Acesse aqui o trabalho na íntegra.
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exige organização de toda a cadeia de produção de produtos como o leite, tendo em
vista os vários agentes envolvidos desde a propriedade rural até o consumidor final.
Nesse contexto, é imprescindível que os produtores tenham a capacidade de leitura
e interpretação dessas exigências do ambiente externo e interno à propriedade.
Também as exigências de modernização da parte do fornecedor mostram-se
necessárias e indispensáveis para a competitividade do produto final, o que levará
ao desenvolvimento da atividade de produção, e consequentemente à satisfação
dos consumidores finais. A discussão da importância do assunto torna-se pertinente
quando é incorporada à abordagem de estudo da cadeia do leite, tomando-se como
referência as formas de gestão que influenciam a tomada da decisão e a dimensão
administrativa da propriedade, bem como sua articulação e o sucesso na produção.
Entretanto, segundo Brandão (2001), uma importante característica da produção
leiteira no Brasil é a diversidade existente no setor, tornando-se quase impossível
aplicar ferramentas de gestão uniformemente em todas as propriedades. Porém,
com a adoção de sugestões gerenciais unidas à experiência de cada produtor e à
compreensão da unidade de produção, por parte dos assistentes técnicos e
extensionistas rurais, a aplicação do conceito de gestão poderá dar suporte à
atividade leiteira em busca da redução dos riscos e de melhores resultados na
produção. Cabe destacar que a gestão é praticada e necessária em todas as
organizações, desde aquelas sem fins lucrativos, passando pelos setores privado e
estatal. Na produção de leite não é diferente. Práticas adequadas de gestão são
essenciais para o produtor ter sucesso em seu empreendimento. Nessa prática cabe
ao produtor anotar e controlar as etapas produtivas, que diariamente ocorrem na
propriedade que, após analisadas e somadas às informações de fora da porteira,
servirão de parâmetros na tomada de decisão. OBJETIVO GERAL: Demonstrar a
importância do conhecimento de indicadores técnico-econômicos para a tomada de
decisão no gerenciamento da atividade leiteira na agricultura familiar de Nova
Ramada/RS. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: a) identificar o modo de gestão da UPA;
b) compreender a lógica de funcionamento da UPA; c) verificar a aceitação de
algumas ferramentas gerenciais para a UPA. MÉTODOS E PROCEDIMENTOS:
Segundo Yin (2001), existem cinco estratégias de abordagem metodológica na área
das Ciências Sociais para a realização de pesquisa: o experimento, o levantamento,
a análise de arquivos, a pesquisa histórica e o estudo de caso. Cada uma delas
pode ser utilizada para o propósito explorativo, descritivo ou explicativo. Neste
trabalho, a pesquisa foi exploratória segundo seu objetivo. A estratégia definida foi o
estudo de caso por se tratar de uma investigação empírica de um fenômeno
contemporâneo no contexto que ocorre. Para a pesquisa, optou-se pela abordagem
metodológica do estudo de caso, no qual a unidade de análise foi uma unidade de
produção familiar pertencente ao município de Nova Ramada/RS, e integrante do
Redeleite99. Investigou-se como uma família realiza a tomada de decisões e quais
informações servem ou não de parâmetros para a análise da viabilidade econômica
da atividade e do planejamento de ações que irão definir os caminhos a serem
trilhados para atingir seus objetivos. Para compreensão da unidade de produção
agropecuária foi utilizado o levantamento de informações de uma unidade familiar
por meio do acompanhamento mensal durante um ano, no qual eram realizados os
apontamentos técnicos e econômicos e observadas as razões do produtor frente às
informações fornecidas e sua influência na tomada de decisões. RESULTADOS E
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DISCUSSÕES: De certa forma foi possível identificar e entender algumas formas de
gerenciamento da unidade de produção familiar. Porém, não há hábito de realizar
anotações e posterior análise dos dados apontados. A pequena unidade de
produção familiar planeja a sua propriedade de forma geral, não especificando por
atividade, isso leva a uma análise por períodos pré-estabelecidos, que coincidem
quase sempre com o ano agrícola e não identificam os principais pontos de
estrangulamento da propriedade. Verificamos que o planejamento das culturas e
criações segue a lógica das observações do ano anterior, que é um excelente
parâmetro, mas não possui replicabilidade todos os anos. Os fatores climáticos e os
índices agrícolas e zootécnicos não são computados no momento de planejamento.
O sistema de produção de grãos não computa os custos e as receitas no momento
da tomada da decisão de área de produção. Nessa unidade de produção familiar a
atividade leiteira foi elencada como principal e possui atenção especial no
planejamento e na distribuição das culturas, principalmente as destinadas à
alimentação das vacas, evidenciando planejamento, mas não sendo definida apenas
pela rentabilidade da atividade. A limitação de mão de obra familiar parece contribuir
para a definição do nível de extensificação da produção e, em especial, para a
expansão da área cultivada com pastagens, o que diminui a necessidade de mão de
obra para a alimentação dos animais. Não havia critérios e indicadores de fertilidade
e adubação até 2009, quando foi realizada a análise de solo de toda a propriedade.
Com a análise dos indicadores houve necessidade de correção, que depois de
realizada apresentou resultados significativos. O controle de custos de produção de
alimentos é deficitário. Não há indicadores relativos ao custo de insumos exclusivos
para a produção leiteira, ou seja, o alimento produzido é cultivado conjuntamente
com a produção de parte dos grãos. Assim como não há registros de custos de
produção, também não há informações específicas de produtividade das pastagens.
O que faz é apenas um cálculo aproximado do volume de silagem de milho pelo
número de carretas coletadas durante o processo de recolhimento da cultura. O
único indicador zootécnico encontrado na UPA é a notação da data de prenhez e
parição dos animais. O controle financeiro é realizado de forma empírica, apenas
pela combinação da verificação entre as entradas e o que tem a pagar e o extrato
bancário (para verificar a existência de saldo). Alguns fatos são anotados sem que
haja análise posterior ou uma definição de custos de produção ou rentabilidade do
negócio. A preocupação com registros de produtividade do rebanho não é
priorizada, embora seja possível fazer medições mais direcionadas para os
resultados da produção. Há uma distância enorme entre o entendimento da
importância da utilização de algumas ferramentas gerenciais e a aplicação das
mesmas. Com a proposição de utilização de ferramentas gerenciais, a unidade
familiar passou, a partir de maio de 2010, a anotar as quantidades e os valores de
vendas e os gastos com fornecedores. A unidade familiar abordou a necessidade de
acompanhamento técnico para a utilização de ferramentas gerenciais.
CONCLUSÃO: Este trabalho demonstrou a necessidade de um produtor de leite,
que também é mão de obra operacional, com pouca disponibilidade de tempo, em
controlar indicadores de produção. Esse produtor não tem condição financeira de
contar com um contador que elabore plano de contas, nos preceitos da contabilidade
de custos, para lhe atender na identificação de sua disponibilidade financeira.
Contando com uma assistência técnica, precisará de informações simples para a
tomada de decisão ou de uma ferramenta que lhe permita simular qual a sua
situação financeira e até quanto poderia gastar ou investir. No desenvolvimento do
trabalho ressaltou-se a importância da gestão. Abordou-se a sua necessidade de
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aplicação e a relevância das informações zootécnicas e econômicas para o êxito da
atividade leiteira. O propósito da gestão com ênfase na controladoria nos permite
conhecer de forma profunda o negócio. Dispondo de informação e utilizando-a
corretamente, certamente as decisões serão tomadas de forma sólida e objetiva,
facilitando a evolução econômica produtiva do negócio agropecuário. Entende-se
que o estabelecimento de um processo de gestão contemplando metas produtivas,
indicadores zootécnicos, controle financeiro, planos de ações, entre outros,
apresentam-se em um plano distinto de sua execução. A operacionalização das
atividades sugeridas é mais complexa que sua apresentação em um artigo ou
treinamento. Por outro lado, sabe-se que é necessária a aplicação das ferramentas
gerenciais para melhorar a rentabilidade da agricultura familiar frente ao mercado
competitivo. O sucesso e a sustentabilidade dos pequenos empreendimentos rurais,
principalmente dos produtores de leite, perpassam também por uma gestão
eficiente. A administração da pequena unidade de produção familiar não pode mais
ser feita de maneira amadora. Assim sendo, é fundamental que os agricultores
possam dispor de ferramentas gerenciais adequadas às especificidades dos seus
sistemas produtivos e de suas culturas empresariais. Entre essas ferramentas
destacam-se os indicadores técnico-financeiros. Os dados obtidos apontaram que a
unidade familiar estudada não utiliza ferramentas gerencias satisfatórias. No que se
refere às atividades de coleta, registro, controle e utilização das informações
referentes à produção, essas são minimamente realizadas. Para a aplicação de um
sistema de indicadores de desempenho para essas unidades familiares, além de
conhecimentos específicos, faz-se necessário lançar mão da convivência com os
referidos agricultores, pois muito do que é necessário nesse caso é de conhecimento
tácito e não formal. No caso da atividade leiteira, conhecer o custo de produção
pode contribuir para o desenvolvimento da atividade nas pequenas propriedades
que, devido ao sistema de produção mais extensivo, possuem custos de produção
mais baixos. Pode-se perceber que o produtor demonstra interesse em buscar as
informações necessárias e importantes para os seus processos decisórios, ainda
que tenha tendência a usufruir das informações de produção em detrimento das
informações gerenciais.
Palavras-chave: Gestão Rural. Informação. Tomada de Decisão. Produção de Leite.
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Mapeamento da Cadeia Produtiva da Erva-Mate no Município de
Machadinho: desafios e propostas100

MELO, Ilvandro Barreto de

101

INTRODUÇÃO: A erva-mate, (ilex paraguariensis, St. Hill), herança deixada pelos
índios guaranis, foi elemento básico na alimentação desse povo, em um território
vasto banhado pelos rios Paraná, Uruguai e Paraguai. Hoje, sua presença é
conhecida em todos os países do mundo. Sua história inicia em 1554 e durante a
sua trajetória muitas medidas políticas de natureza pública e setorial foram
adotadas, mas não tiveram forças suficientes para tirarem a erva-mate do cenário
quase extrativista em que se insere. (LINHARES, 1969). Atividade praticada, de
modo geral, em caráter de extrativismo com pouca profissionalização, mostra os
efeitos danosos da sua natureza, como a falta de integração, de cooperação, de
união, de abertura com capacidade de diálogo e de um planejamento apropriado que
modifique positivamente o mecanismo individual e coletivo das unidades produtivas
de erva-mate, contribuindo, então, para maior valorização do produto, para um
ajuste equilibrado, pró-ativo e unificado de todos os segmentos da cadeia produtiva
ervateira. Nesse contexto, já se passaram 456 anos e ainda não há uma
organização efetiva na cadeia produtiva da erva-mate e nenhuma política eficiente
de desenvolvimento estratégico para o setor. Como agravante, é característica no
setor ervateiro uma dose elevada de individualismo. Os princípios do associativismo
e do cooperativismo são pouco praticados. Os avanços tecnológicos e científicos,
embora já existam em pequena escala, têm uma extrema dificuldade em serem
assimilados pelos atores do processo exploratório da erva-mate; bem como
enfrentam dificuldades extremas em serem multiplicados e transferidos à
comunidade ervateira. OBJETIVO GERAL: Analisar a estrutura da cadeia produtiva
da erva-mate instalada no município de Machadinho/RS, Brasil. OBJETIVOS
ESPECÍFICOS: a) descrever a evolução cronológica do setor ervateiro em
Machadinho; b) identificar a lógica organizacional, bem como apresentar possíveis
desafios e propostas para a revitalização da cadeia produtiva ervateira de
Machadinho. METODOLOGIA: Como metodologia utilizada neste trabalho, foi
realizada pesquisa de campo no município de Machadinho, por meio de entrevistas
e visitas técnicas, com moradores mais antigos, detentores do conhecimento e que
acompanharam parte da evolução histórica e cronológica da comunidade local, bem
como com associados da Apromate, Associação dos Produtores de Erva-Mate de
Machadinho, diretores, gerente e funcionários da Indústria de Erva-mate Cambona.
RESULTADOS E DISCUSSÕES: O esboço da cadeia produtiva ervateira em
Machadinho apresenta uma sistemática própria e única, embora siga a estrutura
comum comparada a outras regiões produtoras; no entanto, o tratamento e as
estratégias ali usadas para a atividade transformaram-se em um exemplo de
sucesso e modelo desafiador para a evolução de todo o setor ervateiro, em uma
100
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visão de ordenação, planejamento e aproximação de cada um dos elos dessa
cadeia de produção. Por outro lado, enfrenta dificuldades em alguns pontos
fundamentais que, se resolvidos, poderão ampliar o desempenho da atividade
ervateira no município e na região. A manutenção de pontos estratégicos que
funcionam adequadamente e a mudança naqueles que enfrentam dificuldade são
necessárias para que ocorra de maneira uniforme um equilíbrio na cadeia produtiva
ervateira local. Visualiza-se como entrave a redução drástica ocorrida nos ervais
nativos da região, o pequeno incremento anual de novos plantios e a limitação
fundiária das propriedades. Outros fatores preponderantes e limitantes são o
envelhecimento da população rural, a redução da mão de obra, no caso especial da
erva-mate, em que a mão de obra é um fator importante para o plantio, manejo e
colheita da cultura; o posicionamento geográfico do município, longe de grandes
centros consumidores, dificultando a comercialização e a logística de distribuição do
produto; a inexistência de um planejamento estratégico mercadológico que defina a
estratégia de comercialização e distribuição da erva-mate, além da inexistência de
linha de crédito. A existência de uma única indústria cria um vínculo forte e uma
interdependência entre a fonte de matéria-prima e a industrialização. A manutenção
de bons preços pagos pela indústria ao produtor e a organização dos viveiristas na
produção de sementes e mudas garantem a qualidade e o padrão da planta. O
surgimento da Cambona 4 - matéria-prima de sabor suave - favoreceu a
estabilização qualitativa genética da folha; o uso da tecnologia, a alta produtividade,
o manejo e a condução técnica da cultura e a atualização dos agricultores com a
participação em cursos, palestras, treinamentos e viagens técnicas contribuem para
o fortalecimento do setor. Assim como o apoio cooperativo e associativo prestado
pela cooperativa local e Apromate e a presença constante de pesquisadores,
técnicos e instituições com atuação ativa e permanente junto à cadeia produtiva
garantem o pleno funcionamento do ciclo produtivo. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O
presente trabalho buscou compreender o funcionamento da cadeia produtiva de
erva-mate no município de Machadinho, compará-la com outros municípios
ervateiros e sugerir algumas soluções que venham a manter e ampliar melhorias no
andamento uniforme e equilibrado dessa cadeia produtiva local. Na perspectiva de
ratificar os acertos e/ou auxiliar na melhoria de pontos e elos que ainda não
alcançaram seu melhor desempenho, sugere-se manter o programa de produção de
sementes e mudas, ampliar o fomento de incentivo a novos plantios, criar um plano
de mobilização e conquista de novos sócios para a Apromate, manter políticas de
bom preço pago pela arroba de erva, criar um plano estratégico de comercialização
e distribuição, vitalizar as vendas e buscar a certificação na produção e as linhas de
crédito para a formação de estoques.
Palavras-chave: Erva-mate. Cadeia Produtiva.
Distribuição e Comercialização. Machadinho, RS.

356

Cambona

4.

Logística

de

Resumo XVI – Mapeamento da cadeira produtiva da erva-mate no Município de Machadinho.

REFERÊNCIAS

CETRAM. Programa Rural e Agropecuário de Machadinho (PRAMA).
Machadinho, 1995.
DOSSA, D. et al. Estrutura produtiva e renda da erva-mate no município de
Machadinho, RS. Revista Perspectiva, Erechim, RS. v. 24, n. 88, p. 25-38, dez.
2000.
DROS, J. M. Administrando os avanços da soja: dois cenários da expansão do
cultivo de soja na América do Sul. 2004. Disponível em:
<http//assets.panda.org/.../managingthesoyboomportuguese_d7mr.pdf> . Acesso
em: 26 set. 2010.
LESSA, B. História do chimarrão. 3. ed. Porto Alegre: Editora Sulina, 1986.
LINHARES, T. História econômica do mate. Rio de Janeiro: Editora Livraria José
Olympio, 1969.
MELO, I. B.; FERRON, R. Cultivo e manejo da erva-mate. Erechim, 2003.
MELO, I. B. et al. O saber local e o SAF erva-mate com a Progênie Bi-parental
Cambona 4 como estratégia do desenvolvimento sustentável na agricultura
familiar. Machadinho, 2008. Disponível
em:</http://www.sct.embrapa.br/cdagro/tema03/03tema04.pdf> Acesso em: 15 set.
2010.

357

Resumo XVII – Atributos valorizados pelos consumidores em relação à carne bovina.

Atributos Valorizados pelos Consumidores em Relação à Carne
Bovina: estudo de caso da aproccima102

RIES, Jaime Eduardo

103

INTRODUÇÃO: Conhecer as preferências dos consumidores, em relação aos
produtos e a definir estratégias para atendê-los de forma eficiente e eficaz, é uma
necessidade das empresas que pretendem se manter competitivas no mercado. Nos
últimos anos, muito tem sido dito sobre as mudanças no comportamento dos
consumidores e das novas exigências que se impõem sobre os processos
produtivos. A cadeia da carne bovina, como não poderia deixar de ser, também é
cada vez mais afetada por essa questão. Assim, aspectos que há poucos anos não
possuíam tanta relevância passam a compor um novo conjunto de expectativas
relacionadas ao consumo de alimentos. Portanto, além de satisfazer o cliente em
relação às características físico-químicas e sensoriais da carne, parece ser cada vez
mais importante o atendimento de novas demandas relacionadas ao meio ambiente,
ao bem-estar animal, à responsabilidade social e à rastreabilidade, entre outros
(OLIVEIRA, et al, 2008; VELHO et al, 2009). Existe, porém, insuficiência de
pesquisas no país sobre o comportamento do consumidor de carne e seus hábitos
de consumo (BATALHA; SILVA, 2000; GARCIA; BLISKA, 2000). Conhecer as
exigências do mercado requer organização e a cadeia da carne bovina ainda
mantém uma estrutura desprovida de coordenação, na qual cada elo procura
atender suas expectativas de forma individual, mesmo que em prejuízo dos demais
(NEUMANN; BARCELLOS, 2006; MALAFAIA et al, 2010). As alianças
mercadológicas, na medida em que se propõem a estabelecer mecanismos de
coordenação para a cadeia e possuem o foco na produção de carne de qualidade,
podem representar um papel importante nesse contexto. Em função dessa
possibilidade, o estudo foi conduzido junto à Aproccima, aliança mercadológica que
oferta carne de qualidade assegurada pelos padrões estabelecidos pela Associação
e pelo Projeto de Boas Práticas Agropecuárias (BPA), que contempla aspectos
relacionados à responsabilidade social e ambiental, ao bem-estar animal e à
segurança alimentar, entre outros, sendo a única organização participante do Projeto
BPA Gado de Corte na região Sul (VARELLA et al, 2009). OBJETIVO GERAL:
Conhecer os atributos da carne bovina valorizados pelos consumidores que
adquirem a carne produzida pela Aproccima. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: a)
Identificar o grau de importância atribuído às diferentes características da carne
bovina pelos consumidores da carne produzida pela Aproccima. b) Identificar o grau
de importância atribuído às informações referentes ao processo produtivo pelos
consumidores da carne produzida pela Aproccima. METODOLOGIA: A pesquisa foi
realizada em três sábados consecutivos, no período compreendido entre os dias 18
de setembro e 2 de outubro de 2010, sendo um dia por ponto de venda, totalizando
126 consumidores dos três principais estabelecimentos varejistas que comercializam
102
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a carne produzida pela Aproccima. Esses varejistas estão localizados nos
municípios de Caxias do Sul, Antonio Prado e Nova Petrópolis, no Estado do Rio
Grande do Sul. A coleta dos dados foi realizada no interior dos estabelecimentos
comerciais, ao lado do balcão do açougue, sendo convidados a participar da
pesquisa apenas aqueles que estavam realizando a compra de carne bovina. Aos
consumidores foi solicitado que expressassem o grau de importância atribuído a
diversas questões relacionadas ao processo produtivo e à carne bovina, abrangidas
pelas seguintes perguntas orientadoras: a) “No momento de compra da carne
bovina, qual a importância que você atribui em receber as seguintes informações?”;
e b) “Ao adquirir carne bovina, qual a importância que você dá para as seguintes
características?”. Para cada uma delas, foi solicitado que, em função da importância
atribuída a cada um dos quesitos, assinalassem uma das seguintes opções:
“nenhuma”, “pequena”, “média”, “grande” e “total”, em uma escala likert de 1 a 5.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Em relação à pergunta, “No momento de compra da
carne bovina, qual a importância que você atribui em receber as seguintes
informações?”, referente a aspectos do sistema produção, os consumidores
atribuíram maior relevância aos itens ausência de resíduos na carne, procedência
dos animais, preservação do meio ambiente nas fazendas, bons tratos com os
animais e sobre os medicamentos veterinários utilizados, em ordem decrescente de
interesse. Em relação a esses itens, mais de 60% dos entrevistados atribuíram os
dois níveis máximos de importância. Aos demais cinco itens do sistema de produção
avaliados, foram atribuídos pelos consumidores menores graus de importância. Em
ordem decrescente de importância situaram-se as condições de trabalho nas
fazendas, a alimentação dos animais, a idade, a raça e o sexo dos animais. Dessa
forma, verifica-se que as informações referentes aos animais são as de menor
interesse por parte dos consumidores de carne bovina, apesar de serem as mais
relacionadas com a qualidade da carne. Foi observado que menos de 1/3 dos
consumidores atribuem importância à raça e apenas 7,1% consideram relevante
saber o sexo dos animais consumidos. Esses resultados estão de acordo com Souki
et al. (2003), que também identificaram a ausência de resíduos na carne como
importante para a expressiva maioria dos consumidores, e com Barcellos (2002) e
Costa e Brisola (2005), que identificaram que raça, sexo, idade e alimentação dos
animais são aspectos considerados como de menor importância para os
consumidores. Em relação à pergunta “Ao adquirir carne bovina, qual a importância
que você dá para as seguintes características?”, referente aos atributos da carne, os
consumidores manifestaram-se como altamente exigentes (importância grande ou
total) em relação a 11 dos 14 itens apresentados, enquanto que os três restantes
situaram-se entre média e grande importância (gordura em quantidade adequada,
gordura de marmoreio e preço da carne). O atributo higiene da carne foi o mais
importante, na opinião dos consumidores, seguido das características sensoriais da
carne. Essas, em ordem decrescente de importância, embora com valores próximos
um dos outros, foram o sabor, a maciez, a aparência, a limpeza dos cortes, o odor, a
coloração e a suculência da carne. Todas essas características foram consideradas
como de grande importância por mais de 87% dos entrevistados, sendo que sabor
(96,03%) e maciez da carne (94,44%) sobressaíram-se em termos de importância.
Atributos como existência de selo de qualidade, carimbo de inspeção sanitária e ser
saudável e nutritiva, situaram-se em posição intermediária na classificação. No
entanto, o fato de 82,5% dos pesquisados atribuírem muita importância para a
“existência de selo de qualidade” demonstra boas possibilidades para a certificação
da carne. Também no trabalho de Barcellos (2002), 96% dos consumidores
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consideraram essa questão como importante. Tal como verificado neste trabalho,
também outros autores identificaram que o preço da carne é um atributo de
importância apenas mediana, (JORGE, 2001; RODRIGUES, 2009), salvo para
classes sociais de menor poder aquisitivo (MAZZUCHETTI e BATALHA, 2004). A
menor valorização pelos consumidores do atributo “gordura entremeada na carne
(marmoreio)” demonstra o desconhecimento da relação existente entre essa e a
suculência e a maciez da carne, características valorizadas pelos mesmos. Da
mesma forma, “gordura em quantidade adequada” não foi um atributo considerado
como dos mais importantes pelos consumidores. Isso contraria os resultados de
outros trabalhos que demonstram grande preocupação dos consumidores, em
relação ao teor de gordura da carne (BARCELLOS, 2002; MAZZUCHETTI e
BATALHA, 2004; BUSO, 2000 apud BRISOLA e CASTRO, 2005; VENDRAME,
2009; RODRIGUES, 2009; VELHO et al, 2009). CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Atributos como idade, sexo, raça, alimentação do animal, teor de gordura
intramuscular e gordura em quantidade adequada, que são determinantes para a
qualidade da carne bovina, não foram valorizados pelos entrevistados. Essa
situação denota falta de conhecimento sobre o assunto e sugere a necessidade de
uma ação da Aproccima junto aos consumidores. Por outro lado, os consumidores
consideraram importante receber informações relacionadas à ausência de resíduos
na carne, à procedência dos animais, à preservação do meio ambiente nas
fazendas, aos bons tratos com os animais, aos medicamentos utilizados e, embora
em menor grau, também com respeito às condições de trabalho nas fazendas. Cabe
destacar que esses são aspectos que não podem ser visualizados no produto final e,
portanto, dependem de serem comunicados aos consumidores. Dessa forma, a
certificação das propriedades através do Projeto BPA Gado de Corte, aproveitandose a oportunidade de a Aproccima ser o único grupo participante do projeto na
região Sul do país, é possível se constituir em excelente oportunidade de
diferenciação do produto no mercado.
Palavras-chave: Comportamento do Consumidor.
APROCCIMA. Carne Bovina. Ponto de Venda.
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Os Sistemas Agroflorestais como Proposta Produtiva e de
Adequação de Reserva Legal para as Pequenas Propriedades do
Noroeste Gaúcho104

BRAUN, Joney Cristian
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INTRODUÇÃO: As questões ambientais estão sendo discutidas e exigidas de forma
mais efetiva pela sociedade contemporânea. A partir da Conferência de Estocolmo,
a palavra de ordem vem sendo o desenvolvimento sustentável, um contraponto do
desenvolvimento econômico desenfreado e calcado no processo de geração de
riqueza, sem que o meio ambiente fosse levado em consideração no processo
produtivo. O Brasil possui uma das mais completas e amplas legislações ambientais
do mundo. Uma delas, o Código Florestal Brasileiro (CFB), estabelece que 20% das
propriedades rurais devem ser preservados como RL. Acontece que essa
determinação, embora datada de 1965, coloca as pequenas propriedades,
exploradas pela agricultura familiar, em condição de passivo ambiental, haja vista
que, em muitos casos, esse preceito legal não foi respeitado. Isso tem gerado
grande descontentamento e discussões calorosas, tanto por parte dos proprietários
quanto das entidades representativas dos agricultores familiares. Diante da
necessidade de os pequenos agricultores estarem adequados à legislação federal,
no tocante à RL, e de que a utilização da terra venha prover suas necessidades
econômicas, incluindo, aí, esse elemento em relação ao desenvolvimento
sustentável dessas pequenas propriedades, da sua regularização e, ainda, a
geração de benefícios econômicos e ambientais, é que buscamos a inserção do
elemento florestal exótico, para que seu uso, de forma racional, beneficie os
agricultores familiares. Quais as alternativas para as pequenas propriedades do
Noroeste gaúcho, em termos de adequação à RL, sem que haja impactos
significativos nos processos produtivos? Qual a proposta para diminuir a pressão
sobre os recursos florestais naturais, sem que ocorra diminuição na oferta de lenha e
produtos florestais madeiráveis? Gerar sombra aos animais, estabelecendo conforto
térmico, e promover pastagens com melhor valor nutricional, além de sequestrar
carbono.O SSP e a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta configuram-se como uma
dessas alternativas? Ou o manejo de florestas exóticas combinadas com nativas
poderá vir a ser uma metodologia utilizada pelos pequenos agricultores? OBJETIVO
GERAL: Identificar qual é a melhor estratégia de regularização da RL, gerando
renda e serviços ambientais aos pequenos agricultores do Noroeste gaúcho.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: a) estabelecer um referencial e quantificar o possível
consumo de lenha nos domicílios rurais da região estudada; b) descrever o SSP e o
manejo de florestas, abordando suas características, potencialidades e
particularidades. c) descrever um manejo de floresta que contemplem o
procedimento metodológico para restauração da RL; d) quantificar o consumo, a
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origem da lenha utilizada e dos preços praticados pela indústria e a importância dos
SAF na região administrativa da Emater/RS-Ascar, Regional Santa Rosa; e) sugerir
uma alternativa para os pequenos produtores familiares se adequarem à legislação
quanto à RL. METODOLOGIA: Podemos considerar como um estudo exploratório,
pois GIL (1994 apud TAKITANE, I.C et al) define as pesquisas exploratórias como as
que visam proporcionar uma visão geral do trabalho, envolvendo levantamento
bibliográfico que apresenta a necessidade de embasamento conceitual. Possui
ainda a finalidade básica de desenvolver, esclarecer e modificar conceitos, gerando
maior conhecimento para formulações de questionamentos e hipóteses posteriores.
Dessa forma, a pesquisa ora proposta visa gerar maior conhecimento ao
pesquisador sobre o assunto, buscando a familiaridade para melhor compreender as
questões pertinentes aos SAF. Não se pretende, contudo, tornar o estudo definitivo,
mas sim estabelecer um comparativo de metodologias a serem aplicadas na
recuperação da RL. Além de mensurar o consumo de lenha nos municípios que
compreendem o Regional Santa Rosa, foi aplicado questionário junto aos escritórios
municipais. OS SSP E A INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTAS: A
expansão das atividades agropecuárias sempre impactou sobre os biomas
brasileiros, principalmente sobre a vegetação nativa a eles pertencente. Os próprios
ciclos econômicos brasileiros, iniciados com a exploração madeireira e,
posteriormente, com a cana de açúcar, o café, a pecuária, entre outros, impuseram,
sobre os recursos naturais, um deles o solo, uma pressão significativa, gerando, em
muitos casos, áreas degradadas e, por conseguinte, descapitalização e êxodo rural.
As mudanças no uso do solo e as ações predatórias ligadas à destruição da
vegetação original, aliadas a uma agricultura sem a devida preocupação com a
conservação do solo, promoveram a perda das características físico-químicas e da
capacidade de infiltração da água e, por consequência, a redução do solo em
armazenar e liberar, de forma gradativa, a água para os mananciais. Nesse sentido,
há a necessidade de se buscar modelos de desenvolvimentos limpos, baseados no
uso sustentável dos recursos, principalmente o solo e a água. O estudo sobre a
possibilidade de integração entre florestas e pastagens para a produção de carne
teve início na década de 1990. Os SAF foram introduzidos, inicialmente, por
empresas florestais produtoras de tanino que, mais tarde, tiveram a participação da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) na formulação do estudo, em
parceria com a empresa Klabim Riocell, juntamente com a Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs). Segundo FERNANDES et al
(2007), os sistemas que combinam lavoura-pecuária-florestas, os conhecidos SAF,
têm sido apontados como uma forma adequada de produção, sem esquecer o viés
da conservação ambiental. Os sistemas podem ser assim classificados: a) Sistemas
Agrossilviculturais (árvores + culturas); b) SSP (árvores + animais); e c)
Agrossilvipastoris (árvores + culturas + animais). Conceitualmente, os SAF, para
GLIESSMAN (2001 apud SOUTO 2005), “são sistemas que combinam elementos de
culturas, ou pastagens e animais, com florestas, simultaneamente ou em sequência,
desenvolvendo-se, a partir da qualidade especial das árvores de produção e
proteção”. PORFÍRIO-DA-SILVA (2006) considera que os SAF devem estabelecer
atributos aos sistemas devido a sua multifuncionalidade. Entre eles, podemos
destacar: a) aumento da biodiversidade; b) melhoria das propriedades físicoquímicas do solo; c) melhor eficiência no uso da água; d) melhoria do conforto
térmico aos animais; e) melhoria do valor nutricional das pastagens; f) aumento da
retenção de carbono no sistema; g) produção de madeira/lenha e gado de corte/leite
simultaneamente na área; h) diversificação de produtos e aumento da renda da
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propriedade. Ainda nos referindo aos benefícios dos SAF, esses também possuem a
capacidade de prover, de acordo com o arranjo adotado, serviços ambientais como a
fixação biológica de nitrogênio, o aumento da reciclagem de nutrientes e o controle
de erosão, com a diminuição do escorrimento superficial da água da chuva - SOUTO
(2005). Dentro dos componentes do sistema, o componente arbóreo possui uma
importância significativa, de elevada diversidade e múltiplos arranjos, dependendo
da finalidade e das características do mercado local no qual a propriedade rural se
insere: frutos, sementes, madeira, resinas e folhas são exemplos dos produtos que
poderão ser explorados. Igualmente importante é o arranjo espacial das árvores e
sua disposição sobre o terreno. Segundo PORFÍRIO-DA-SILVA (2009), os tipos
climáticos brasileiros oferecem luminosidade suficiente, na média, durante o ano, em
torno de 5 kW.h.m²/dia, para o desenvolvimento das árvores e pastagens. Por esse
motivo, a preocupação com a luminosidade deve ser menor do que com a perda da
água por escorrimento superficial, concomitantemente com perda de solo,
geralmente sua camada mais fértil. Assim, a disposição em nível das fileiras de
árvores vem a contribuir para a diminuição dos processos erosivos. Ainda sobre a
disposição das árvores, um fator importantíssimo são os espaçamentos utilizados,
que, devido à finalidade da madeira, poderão ser divididos em madeira fina (carvão,
lenha, palanque de cerca), com espaçamentos de 14x2, 14x2x3 e 14x3x1,5 m, e um
número de árvores, de 357, 417 e 1.000 árvores/ha, respectivamente. Para madeira
grossa (serraria, laminação), espaçamentos de 14x4 ou 28x4, 18x3 e 20x3 m,
utilizando, então, 179, 185 e 167 árvores/ha. O componente forragem, elementar
para o sucesso do sistema, deve possuir características de bom desenvolvimento à
sombra, capacidade de suportar pressão de pastejo, ofertando quantidades
razoáveis de massa seca (MS) e com teores de proteínas satisfatórios. Para tal,
destacam-se as espécies forrageiras: missioneira gigante (Axonopus catharinensis),
braquiária marandú (Brachiaria brizantha cv. Marandu), aruana (Panicum maximum
cv. Aruana), mombaça (P. maximum cv. Mombaça), Tifton 85 (Cynodon sp.)
FONTANELI et al (2009). Segundo PORFÍRIO-DA-SILVA, (2004 apud FERNANDES
2007), o arranjo espacial do componente florestal pode interferir em outro
componente, o forrageiro, diminuindo a disponibilidade deste, em função do grau de
sombreamento aplicado. Outro complicador é a implantação de um programa de
podas que deverá ser mais intensivo se as copas forem do formato umbeliforme ou
elíptica horizontal. Ainda segundo o mesmo autor, estabelece que a entrada do
componente animal no sistema deva ocorrer quando as árvores apresentarem um
DAP de 8 cm, no intuito de não imprimir danos às árvores. A Instrução Normativa nº
5, de 8 de setembro de 2009, em seu art. 3º, § 5º, condiciona “Nos plantios de
espécies nativas em linha, a entrelinha poderá ser ocupada com espécies herbáceas
exóticas de adubação verde ou por cultivos anuais, no máximo até o 3º ano da
implantação do projeto de recuperação, como estratégia de manutenção da área
recuperada.” Assim, os componentes pasto e animal ficam em conflito com a atual
legislação e a condição de viabilização econômica fica prejudicada enquanto
proposição para a regularização da RL. IMPLANTAÇÃO E MANEJO DE
FLORESTAS - UMA PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO AMBIENTAL: Após a
promulgação da Medida Provisória nº 2.166 de 24 de agosto de 2001, que altera os
arts. 1º e 16º, entre outros, do Código Florestal, estabelece-se a possibilidade do
computo, em conjunto, da Área de Preservação Permanente (APP) e da RL, para
propriedades com até 30 hectares, de 25% da área (inciso III do § 6º do art. 16). O
Código Florestal, no seu art. 44, § 2º, admite a utilização de espécies exóticas como
pioneiras, de caráter temporário, a fim de estabelecer melhorias ao ambiente
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degradado, melhorando as condições do ecossistema original. Devido à gama de
arranjos possíveis, e dependendo do que estabelece a legislação, principalmente no
que diz respeito à permanência de animais no local da RL, os SSP podem se
constituir uma proposta de regularização da RL. SCHAITZA et al (2008), juntamente
com diversas entidades governamentais, desenvolveram uma metodologia que visa
à implantação e ao manejo de florestas para a regularização das RL das pequenas
propriedades rurais, o que pode ser utilizado adequadamente na região Noroeste
gaúcha, até com maior efetividade, devido à grande necessidade no consumo lenha
e de outros produtos florestais. A metodologia, inicialmente concebida por Schaitza,
é, neste trabalho, adaptada para as condições do Noroeste do Rio Grande do Sul.
AS ESPÉCIES SELECIONADAS: As espécies florestais adotadas são selecionadas
no sentido de promover uma sucessão fitossociológica semelhante àquela adotada
pela natureza, em um processo de recomposição natural, e classificadas como
pioneiras, secundárias iniciais e secundárias tardias. A utilização do eucalipto possui
o caráter do pioneirismo, dentro do estágio sucessional da recomposição florestal, o
que garantiria, a médio e longo prazos, receita aos agricultores e os incentivaria ao
estabelecimento de RL, além de promover um ambiente favorável ao
desenvolvimento das espécies nativas secundárias tardias. Espera-se que o
crescimento das árvores plantadas induza à regeneração natural e ao
desenvolvimento de espécies nativas no sub-bosque, progressivamente, com o
desbaste dos eucaliptos, desde que não haja competição exagerada por luz, água e
nutrientes. O manejo do modelo está inserido dentro de um espaço temporal de 20
anos, no qual o desenvolvimento das nativas pioneiras e secundárias ocorrerá de
forma natural, assim como o desenvolvimento de sub-bosques, a partir do momento
em que houver gradativamente a retirada das árvores de eucalipto, onde ocorre a
formação de sub-bosque sem ter sido realizado manejo diferenciado ao
desenvolvimento das nativas, mas sim a adequação no manejo dos eucaliptos, a fim
de permitir a regeneração das nativas. As espécies nativas utilizadas são de
ocorrência natural, citadas pelo Inventário Florestal Contínuo realizado pela
Secretaria do Meio Ambiente, como as espécies mais abundantes na regeneração
natural e no intuito de formação de banco de germoplasma, além de sua importância
ecotípica da região; seu potencial produtivo sustentável de madeira, frutos e
sementes, seu papel na sucessão fitossociológica da paisagem e a diversidade
florística. As espécies nativas sugeridas para serem utilizadas no método podem ser:
Cupania vernalis Cambess.(camboatá-vermelho); Eugenia uniflora L.(pitangueira);
Myrcia brasiliensis Kiaersk (guamirim); Pelthophorum dubium (Spreng.) Taub
(canafístula); Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan (angico-vermelho); Ingá
marginata Willd (ingá-feijão); Apuleia leiocarpa (Vogel) J. F. Macbr (grápia); Bauhinia
forficata Link (pata-de-vaca); Cabralea canjerana (Vell.) Mart. (canjerana);
Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg (sete-capotes); Cedrela fissilis
Vell. (cedro); Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. (louro); Enterolobium
contortisiliquum (Vell.) Morong (timbaúva); Luehea divaricata Mart. et Zucc. (açoitacavalo), entre outras. Além dessas sugeridas, o agricultor poderá implantar espécies
arbóreas nativas que tenham efeito fitoterápico como o chá-de-bugre (Casearia
sylvestris), o barbatimão (Stryphmodendron adstringens) e a espinheira-santa
(Maytenus ilicifolia). Esta última é a única que já foi incorporada como medicamento
fitoterápico, para distribuição pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no tratamento de
gastrite e de úlcera. O MODELO DE DISTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES: O modelo
apresenta basicamente duas formas de distribuição das espécies nativas: uma, em
bloco; e a outra, em faixas. A escolha do modelo deverá ser orientada de acordo
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com a propriedade, a preferência do produtor e a logística de retirada das árvores,
devendo-se ter o cuidado de não danificar as espécies nativas. O espaçamento
adotado é o de 3x2 m, utilizando dessa forma 1.666 árvores, sendo que 1.234 serão
eucaliptos, 384 árvores serão de espécies nativas, consideradas pioneiras, 24
árvores secundárias iniciais e 24 árvores secundárias tardias. A Resolução
Normativa nº 2, do Ministério da Ciência e Tecnologia, de 10 de agosto de 2005,
preconiza: “Florestas são formações vegetais que tenham valor mínimo de cobertura
de copas das árvores de 30 %, valor mínimo de área de terra de um hectare e valor
mínimo de altura das árvores de 5 metros”. A resolução estabelece um tamanho
mínimo para a instalação das unidades, podendo ser incluídas, se atingidas as
frações mínimas, de programas de Crédito de Carbono, associadas a Mecanismos
de Desenvolvimento Limpo (MDL). MANEJO FLORESTAL: Ainda segundo
SCHAITZA et al (2008), o manejo florestal é semelhante nos dois modelos, a
produção acumulada nos 20 anos do projeto é de 478 m³st em ambos os modelos.
Se adotarmos a hipótese de que o preço médio pago pelo m³st é de R$ 50,00 (em
toras), teríamos uma receita total de R$ 23.900,00. Anualmente, teríamos uma
receita de R$ 1.195,00/hectare, o que são valores superiores à remuneração das
atividades de pecuária e agricultura, recebida pelos agricultores, na média dos anos.
São preconizados três desbastes: o primeiro, aos cinco anos; o segundo, aos 10; e o
terceiro, aos 15 anos. No 20º ano, faz-se o corte total dos eucaliptos. Ainda como
forma de recomendação, seria de suma importância o georreferenciamento da área
na qual será implementada a RL, o que é uma premissa legal. Outro ponto a ser
observado é a localização da área, preferencialmente próxima a outros maciços
florestais, a fim de diminuir o efeito bordadura e promover o desenvolvimento de
espécies secundárias tardias e, por fim, as espécies clímax aumentado da
biodiversidade da RL. Segundo a Instrução Normativa nº 4, de 8 de setembro de
2009, em seu Capítulo IX, que trata das diretrizes e orientações para o manejo
florestal na RL, em específico o art. 8º, incisos I, II, III, IV e V, estabelece: “Art. 8º O
manejo florestal sustentável da vegetação da Reserva Legal, com propósito
comercial direto ou indireto, de espécies da flora nativa provenientes de formações
naturais, que não descaracterize a cobertura vegetal e não prejudique a função
ambiental da área, deverá atender as seguintes diretrizes e orientações: I - adoção
de práticas silviculturais e medidas para a minimização dos impactos sobre os
indivíduos jovens das espécies arbóreas secundárias e climácicas na área
manejada; II - a priorização do corte de espécies arbóreas pioneiras nativas, que
não poderá ultrapassar a cinquenta por cento do número de indivíduos de cada
espécie explorada existentes na área manejada; III - o cálculo do percentual previsto
no inciso II deverá levar em consideração somente os indivíduos com Diâmetro na
Altura do Peito - DAP acima de cinco centímetros; IV - o manejo sustentável da
Reserva Legal que tenha sido constituída com plantios de árvores frutíferas,
ornamentais ou industriais, compostas por espécies exóticas, cultivadas em sistema
intercalar ou em consórcio com espécies nativas, deverá priorizar o corte destas
espécies exóticas, num ciclo que resguarde a função ambiental da área; V - na
condução do manejo de espécies exóticas deverão ser adotadas medidas que
favoreçam a regeneração de espécies nativas.” Observa-se que a metodologia
proposta está inteiramente adequada ao que estabelecem os incisos IV e V da
legislação em vigor. CONSUMO DE LENHA PELAS INDÚSTRIAS DOS
MUNICÍPIOS: Para que os agricultores implantem os SAF ou manejem florestas
exóticas combinadas com nativas em suas propriedades, o elemento econômico
deve estar presente no momento da implantação e o município ou a região próxima
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deve absorver a produção. Neste sentido, conhecer e quantificar a demanda por
lenha na região é importante, pois subsidia a tomada de decisão. Através de
aplicação de questionário junto aos municípios pesquisados, observou-se que o
consumo total da região é de 236.950 m³st/ano. Destacam-se os municípios que
apresentam maior consumo: Santa Rosa, com 109.500 m³st/ano; seguido de
Guarani das Missões, com 38.000 m³st/ano; São Luiz Gonzaga, com 26.396
m³st/ano; e Santo Ângelo, com 24.500 m³st/ano. É esperado que os municípios com
o maior consumo no volume de lenha sejam também os que tenham um índice de
desenvolvimento industrial maior ou apresentem um parque industrial cuja matriz
energética está baseada na da lenha. Nos demais municípios, o consumo médio
ficou na faixa dos 1.400 m³st/ano de lenha. Entender a disponibilidade da lenha é
importante, pois, além de conhecer onde estão os possíveis mercados, a logística
que a atividade necessita é significativa. A maioria dos municípios não consegue
suprir a totalidade de suas demandas por lenha, sendo que 54% dependem de
complementação de lenha de fora de seus limites territoriais para o fornecimento a
suas agroindústrias. Isso só não ocorre em municípios de baixo desenvolvimento
industrial onde a produção local extrapola o consumo local. É o caso dos municípios
de Roque Gonzales, Garruchos, Santo Antonio das Missões, Novo Machado,
Bossoroca, entre outros, Por outro lado, temos apenas dois municípios que
dependem totalmente da lenha de outros locais e que são: Boa Vista do Buricá e Dr.
Maurício Cardoso. Com relação aos preços médios pagos pela indústria, por metro
cúbico estéreo, houve uma significativa variabilidade. Utilizando os preços máximos
e mínimos, esses diferiram em 300%. O preço médio praticado ficou em R$ 38,63, o
que ainda remunera os produtores. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O consumo de
lenha na região estudada é significativo, tanto para o consumo doméstico, 182.093
m³st/ano nas propriedades rurais, quanto no consumo industrial, 236.950 m³st/ano.
E esse consumo não é suprido pela maioria dos municípios, pois em 40% ela é
ofertada exclusivamente pela produção local. Os preços praticados nos municípios é
outro fator que varia significativamente, de R$ 20,00 até R$ 60,00. Este último ocorre
onde o grau de industrialização é maior ou existem, em seu parque industrial,
agroindústrias cuja matriz energética é baseada nessa fonte de matéria-prima. Há
uma necessidade de implantar políticas de fomento à produção de lenha, pois existe
a possibilidade de colapso no fornecimento aumentando os custos de produção dos
produtos, haja vista o consumo ser superior ao produzido pela silvicultura na região.
A cadeia produtiva da lenha é de relativa importância econômica no agronegócio da
região, pois se estima que são movimentados em compras de lenha R$
9.153.378,50 /ano. Embora os SAF movimentem economicamente a região
administrativa da Emater-RS/Ascar de Santa Rosa, ainda possuem pouca
expressividade na utilização desses elementos. A área ocupada é de 137,5 hectares
para SSP e 4 hectares nos SAF, o que difere significativamente dos dados
apresentados pelo censo agropecuário 2006. Isso se deve, provavelmente, à
interpretação por parte dos agricultores, de conceitos sobre os SAF. A inserção dos
SAF nos MDL e nos Créditos de Carbono constitui uma potencialidade que os
agricultores familiares poderão se apropriar gerando capital ambiental e contribuindo
na redução das emissões dos gases do efeito estufa. Há uma necessidade de
conhecimento, divulgação e pesquisa das tecnologias dos SAF, em especial os SSP,
devido à gama de combinações possíveis e das particularidades que o sistema
possui, buscando conhecimento local sobre taxas de crescimento, graus de
sombreamento e espécies forrageiras que se adaptam ao sistema. Em decorrência
da atual legislação, há uma dificuldade de evolução de um SSP com objetivos de
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regularização da RL, embora o sistema apresente uma gama de serviços
ambientais. O manejo de floresta utilizando espécies exóticas como pioneiras,
juntamente com espécies nativas, constituem uma possibilidade de regularização da
RL, com possibilidades de gerar serviços ambientais e ainda estabelecer receita aos
pequenos agricultores familiares. Propor uma metodologia de manejo para as
pequenas propriedades familiares, partindo do SSP, com espécies exóticas e
nativas, utilizando áreas degradadas e evoluindo para uma recomposição florestal
nativa consolidada com plantas secundárias tardias e clímax, seria uma opção para
novos estudos.
Palavras-chave: Reserva Legal. SAF. Sistema Silvipastoril. Lenha.
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Cooperativismo e Políticas Públicas para a Agricultura Familiar:
estudo de caso da Coomafitt106

TOZZI, Marcelo Xavier

107

INTRODUÇÃO: A agricultura familiar tem demonstrado que, mesmo quando em
ambientes fortemente competitivos, consegue desenvolver estratégias que garantam
a sua reprodução. As políticas públicas buscam colaborar com a sobrevivência da
agricultura familiar estimulando essas estratégias. Com esse objetivo, são
desenvolvidas políticas como a de apoio à comercialização com a aquisição direta
dos agricultores familiares e a exigência de aquisição para mercados institucionais,
como a alimentação escolar, de produtos da agricultura familiar. As cooperativas
com a união de vários agricultores familiares são apresentadas como forma de
enfrentar os desafios envolvidos na produção, transformação, distribuição e
comercialização. O estudo de caso trata dos agricultores da Cooperativa Mista dos
Agricultores Familiares de Itati, Terra de Areia e Três Forquilhas (Coomafitt) que
estão seguindo essa proposta há quatro anos com forte direcionamento para o
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e comercialização com as prefeituras da
região para a alimentação escolar. Os dados de volume de produção e
comercialização demonstram a importância dessa política como forma de estímulo à
produção e de regulação do preço dos produtos da agricultura familiar na região do
Vale do Rio Três Forquilhas, litoral norte do Rio Grande do Sul. OBJETIVOS:
Apresentar a evolução da Coomafitt como instrumento de análise da importância das
cooperativas na execução de políticas públicas direcionadas à agricultura familiar.
RESULTADOS E DISCUSSÕES: Foram analisados os dados disponíveis nas fichas
de inscrição dos sócios, nos balanços contábeis, nos projetos de entrega para o
PAA e para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), em entrevistas
com sócios e diretoria Coomafitt, além de representantes da Emater/RS-Ascar, para
buscar a definição do perfil dos sócios e dos projetos de comercialização. A área de
atuação da cooperativa são os municípios de Itati, Terra de Areia, Três Forquilhas e
São Francisco de Paula. A maioria dos sócios reside em Itati, 54,84% em 2006 (17
sócios), e 55,22% em 2010 (37 sócios). Aumentou a participação percentual dos
sócios residentes em Terra de Areia, 25,81% (oito sócios) em 2006 e 31,34% (21
sócios) em 2010, e reduziu-se a participação percentual de sócios de Três
Forquilhas, 19,35% em 2006 (seis sócios) e 13,43% em 2010 (nove sócios). Os
sócios são, em sua maioria, homens (97%), com idade entre 41 e 50 anos (46,15%),
destacando-se que aproximadamente 23% têm mais de 50 anos, com o primeiro
grau incompleto (84,62%), são proprietários da área em que produzem (68,63%),
com área média de 10,1 ha e com renda anual média variando entre
aproximadamente R$ 15.000,00 (sócios de Itati) e R$ 40.000,00 (sócios de Terra de
Areia). As propriedades dos sócios estão situadas no bioma Mata Atlântica, com
diferentes tipos de solos e clima, algumas com presença de altas declividades, com
a área média de 8 a10 hectares, próximas a mercados como a região metropolitana
106

Resumo baseado no trabalho de conclusão do curso do MBA em Gestão do Agronegócio pela Universidade
do Vale dos Sinos (Unisinos), 2010. Acesse o trabalho na integra.
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de Porto Alegre e das cidades litorâneas. Esses fatores ajudam a explicar as
diferentes estratégias de comercialização encontradas pelos sócios e a diversidade
de produtos encontrados entre eles. Apesar dessa diversidade, existe uma
tendência à especialização dentro de cada propriedade, que busca a adaptação às
condições como a aptidão do produtor, o clima e o solo. Os sócios podem ser
identificados, considerando o seu principal produto, como produtores de banana,
abacaxi, açúcar mascavo, hortaliças, mel etc. A análise dos projetos de venda para o
PAA, no período de 2008 a 2010, demonstra o crescimento de aproximadamente
100% no número de sócios (34 para 68), e de aproximadamente 200% na
participação nos projetos (24 para 60). O crescimento no volume de produtos
entregues foi significativo, determinando o aumento no valor dos projetos até atingir
a quota de R$ 4.500,00 por produtor. Esses projetos foram fundamentais, uma vez
que exigiram o aumento na capacidade de organização da produção, com o
planejamento do plantio e a construção de soluções para o recolhimento,
manipulação e distribuição da produção. A importância desse canal de
comercialização para viabilizar o acesso aos mercados institucionais através da
organização da produção, do processamento, do transporte e da distribuição de uma
produção muito diversificada com frutas, hortaliças, farinhas, polpa de açaí, aipim,
milho-verde e feijão é demonstrada quando consideramos que os valores dos
projetos do PAA representaram um acréscimo na renda de R$ 4.297,21 (2010), o
que representa até 30% em alguns casos. A Coomafitt vem trabalhando desde 2007
e percebe-se claramente a importância de projetos como o PAA. Foram esses
projetos que possibilitaram o amadurecimento necessário para a participação da
cooperativa no fornecimento de alimentação escolar. O fornecimento para a
alimentação escolar exige um maior planejamento da produção e a negociação
contínua, entre as possibilidades de produção dos sócios e as necessidades das
escolas. Nas observações dos sócios, o mercado institucional apresenta-se como a
melhor, mas não a única estratégia de crescimento. Os projetos do PAA
possibilitaram a estruturação da cooperativa, mas despertam receios entre os sócios
por serem programas de governo, portanto, dependem das diretrizes do Governo
federal. Outra possibilidade são os projetos para o fornecimento de alimentação
escolar. A cooperativa conseguiu em 2010 participar de chamadas públicas para
entregar produtos para alimentação escolar, na região do litoral norte, Caxias do Sul
e região metropolitana de Porto Alegre no valor de mais de R$ 150.000,00.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A Coomafitt é um exemplo de como as cooperativas
podem ser instrumentos que viabilizam a ação de políticas públicas direcionadas à
agricultura familiar. O exemplo demonstra como é possível conseguir o trabalho de
produtores de diferentes municípios, com culturas diversas e com o objetivo de
comercializar em conjunto. A elaboração e a execução de projetos para o PAA
exigem que esses produtores, com o auxilio dos técnicos da extensão, encontrem
alternativas para a solução dessas dificuldades. É continuo o desafio da construção
de cestas que consigam conciliar as expectativas de remuneração dos sócios
considerando fatores como as suas características individuais (localização das
propriedades, tipo de manejo, aptidão etc.), a época de produção, os custos
(transporte, beneficiamento, embalagens etc.), a padronização de produtos oriundos
de diferentes propriedades e as necessidades das famílias beneficiadas. A
necessidade de pessoal qualificado para construir soluções para esses desafios, em
conjunto com os sócios, é a maior dificuldade na formação de cooperativas de
agricultores familiares. A gestão de cooperativas exige conhecimentos financeiros,
jurídicos, contábeis, administrativos, além de outros, e principalmente uma profunda
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identificação com a doutrina cooperativista. As políticas públicas direcionadas aos
agricultores familiares vêm estimulando a solução desses problemas. Quando
determina a aquisição de produtos da agricultura familiar para políticas como o
combate à fome e a alimentação escolar, o Estado busca criar condições para que
os agricultores construam essas soluções. A Coomafitt vem trabalhando desde 2007
e percebe-se claramente a importância de projetos como o PAA. Foram esses
projetos que possibilitaram o amadurecimento necessário para a participação da
cooperativa no fornecimento de alimentação escolar. O fornecimento para a
alimentação escolar exige um maior planejamento da produção e a negociação
contínua, entre as possibilidades de produção dos sócios e as necessidades das
escolas. Os resultados demonstram os avanços e consideram a importância de
desafios como os envolvidos na conscientização dos sócios, dos princípios da
doutrina cooperativista e a importância das políticas públicas como as de apoio à
comercialização. Os sócios apontaram a necessidade de que sejam encontradas, na
cooperativa, soluções para diferentes problemas como o preço de insumos, a
assistência técnica, a garantia de venda de toda a produção, o maior valor de venda
dos produtos, a possibilidade de melhor aproveitamento dos produtos através de
agroindústrias e a geração de emprego para a família.
Palavras-chave: Programa de Aquisição de Alimento. Agricultura Familiar.
Cooperativismo. Comercialização.
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terra108
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INTRODUÇÃO: A agropecuária gaúcha tem se mostrado fragilizada, nos últimos
anos, devido aos frequentes episódios climáticos relacionados à distribuição das
chuvas ao longo do ano, em que grande parte das safras vem sendo prejudicada
pela deficiência de umidade nos períodos críticos das culturas. Acreditando-se que
uma das formas de minimizar esses efeitos seja a utilização de sistemas de irrigação
nas culturas agrícolas, foi instituído o Programa Estadual de Irrigação, pelo Governo
do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria Extraordinária de Irrigação e
Usos Múltiplos da Água (Siuma), apresentando como meta a construção de açudes
e delegando à Emater/RS-Ascar a responsabilidade pela elaboração dos projetos de
construção desses açudes. A partir dessa necessidade, pensou-se em criar uma
ferramenta que pudesse auxiliar o corpo técnico na elaboração dos projetos
demandados, reduzindo o seu tempo de elaboração e qualificando o trabalho. Para
viabilizar a demanda de elaboração de projetos de açudes no território gaúcho,
procurou-se desenvolver um Modelo de Dimensionamento de Projetos de Açudes
(MDPA). Nesse sentido, procura-se apontar o conjunto de dados e informações
necessários para a criação do MDPA como ferramenta de dimensionamento de
projetos de microaçudes do tipo construção de terra, estabelecendo-se uma
sistemática de levantamento de dados topográficos e de informações
georreferenciadas para instruir a elaboração de projetos. A elaboração de um MDPA
utilizado como ferramenta de dimensionamento de projetos de microaçudes do tipo
construção de terra, no âmbito do Programa Estadual de Irrigação, tornou-se
indispensável, não só pela extensão territorial de abrangência da Emater/RS-Ascar,
mas pela garantia de padronização de projetos, agilidade, presteza e segurança na
elaboração dos projetos, focando-se na viabilidade técnica e financeira. A relevância
deste trabalho constitui-se em apresentar aos técnicos da Emater/RS-Ascar uma
ferramenta simples e operacional que permita a elaboração de bons projetos de
construção de açudes, desmitificando a prática, proporcionando segurança aos seus
executores e ao contratante dos projetos. OBJETIVO GERAL: Avaliar e aprimorar o
MDPA utilizado como ferramenta eletrônica de dimensionamento de projetos de
microaçudes do tipo construção de terra, pela Emater/RS-Ascar, no âmbito do
Programa Estadual de Irrigação, no Estado do Rio Grande do Sul. OBJETIVOS
ESPECÍFICOS: Apontar o conjunto de dados e informações necessárias para a
criação do MDPA como ferramenta de dimensionamento de projetos de microaçudes
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do tipo construção de terra; estabelecer uma sistemática de levantamento de dados
topográficos e de informações georreferenciadas para instruir a elaboração de
projetos de açudes; descrever as etapas de construção do MDPA utilizadas para o
dimensionamento de projetos de açudes; descrever os subprodutos da ferramenta
MDPA, tais como o memorial descritivo, as plantas gráficas e os demais documentos
gerados a partir de sua aplicação. METODOLOGIA: A metodologia sugerida
constitui-se em um estudo de caso descritivo. O estudo de caso caracteriza-se pelo
estudo detalhado de um ou mais objetos para permitir o conhecimento aprofundado
do mesmo enquanto que as pesquisas descritivas apresentam como principal
objetivo a descrição das características de certa população ou fenômeno ou a
relação entre variáveis que o determinam (GIL, 1994). O modelo de
dimensionamento de projetos de açudes do tipo construção de terra foi desenvolvido
em Microsoft Excel, composto de planilhas eletrônicas utilizadas para o
processamento de cálculos e geração de gráficos e relatórios. A sistemática de
entrada de dados do modelo acontece a partir de uma única planilha eletrônica, a
planilha de dados iniciais. Essa planilha, identificada por “Dad_Iniciais!”, constitui-se
na principal planilha do modelo, pois através dela são inseridos todos os dados
cadastrais e as informações necessárias ao projeto de dimensionamento de açude
do tipo construção de terra. Através das ferramentas da planilha eletrônica
organizam-se rotinas de cálculos e processamentos matemáticos decisivos para a
elaboração do projeto, permitindo, a qualquer momento, a intervenção do técnico,
interagindo com o modelo, na busca do aperfeiçoamento do projeto, qualificando-o
técnica e economicamente. Após o preenchimento da planilha de dados e a
avaliação das informações efetuadas, são obtidos os relatórios do modelo,
constituindo cinco planilhas da pasta do Excel, das quais duas são textuais e outras
três, gráficas. As planilhas textuais permitem a emissão do Memorial Descritivo da
obra, que reúne as características técnicas do projeto com todo o seu
dimensionamento, e do Requerimento de Reserva de Disponibilidade e Autorização
para Construção de Barragem, de outorga de uso da água. As demais planilhas,
com características gráficas, permitem a emissão da Planta Baixa (medidas do
maciço), da Planta Longitudinal (perfil do solo) e da Planta Transversal (seção
transversal no ponto de maior profundidade). RESULTADOS: A apresentação e a
análise dos dados são realizadas através da explanação de cinco módulos: o
módulo de coleta de dados a campo, o módulo de cadastro, o módulo de entrada de
dados, o módulo de processamento e análise de dados e o módulo de geração de
relatórios. Apresenta-se ainda o MDPA através da estruturação da ferramenta e das
funções das planilhas auxiliares.VALIDAÇÃO DO MODELO: Pretende-se mostrar a
eficiência do modelo nas dez regiões fisiográficas de atuação da Emater/RS-Ascar
no Estado do Rio Grande do Sul, no âmbito do Programa Estadual de Irrigação no
período de janeiro de 2009 a 18 de agosto de 2010. Inicialmente são apresentados
os projetos elaborados, no período, nas regiões administrativas da Emater/RSAscar, relacionando os projetos com o volume de terra movimentada, com o volume
de água armazenada e com a área alagada. Por fim, para validar o modelo,
apresentam-se os projetos elaborados no período, agora estratificados em relação
ao volume de terra movimentada. PROJETOS ELABORADOS: Os números
relativos aos projetos de açudes do tipo construção de terra elaborados a partir do
MDPA, no Programa Estadual de Irrigação, no Estado do Rio Grande do Sul, são
demonstrados a seguir. No período de janeiro de 2009 a 18 de agosto de 2010,
foram elaborados, nas dez regiões administrativas da Emater/RS-Ascar, com a
utilização do modelo de dimensionamento proposto pelo autor, 1.980 projetos de
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açudes do tipo construção de terra, no âmbito do Programa Estadual de Irrigação.
Esses projetos totalizam um volume de terra movimentada de mais de 5 milhões de
metros cúbicos, armazenando um volume útil de água próximo de 26 milhões de
metros cúbicos, correspondendo a um aumento da área alagada de mais de 1.600
hectares. Do total de projetos de açudes do tipo construção de terra, destacam-se as
regiões de Santa Maria, Pelotas e Santa Rosa, que somam 1.321 projetos,
representando 66% do total de projetos. Os projetos de açudes dessas três regiões
totalizam 1.112,67 hectares de área alagada, correspondendo a 68% da área total.
Observa-se que a região de Bagé apresenta a maior relação entre o volume de água
armazenada e o volume de terra movimentada, chegando a 6,88 m³ de água
armazenada por m³ de terra movimentada, enquanto que Pelotas apresenta a menor
relação, de 3,58 m³. A utilização do MDPA do tipo construção de terra, no Programa
Estadual de Irrigação, no Estado do Rio Grande do Sul, é demonstrada para
diferentes volumes de terra movimentada. Para a abordagem da eficiência do
modelo, neste trabalho, escolheu-se a variável volume de terra movimentada na
unidade metros cúbicos. A escolha deu-se em razão de ser esta a variável levada
em conta no processo de tomada de preço para a execução dos projetos pelo
Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Siuma. Observa-se que o
modelo proposto pelo autor permitiu a elaboração de projetos de açudes com
volume de terra movimentada inferior a 100 m³, até projetos com volumes superiores
a 22.500 m³ de terra movimentada. Em razão da grande diferença no volume de
terra movimentada nos vários projetos elaborados, procurou-se agrupá-los em
faixas, com intervalos de 2.500 m³. Dessa forma, determinaram-se dez faixas, sendo
a primeira até 2.500 m³ e a última, de 22.501 a 25.000 m³. O maior número dos
projetos elaborados concentra-se nas três primeiras faixas, até 7.500 m³ de terra
movimentada, destacando-se a primeira faixa com 1.295 projetos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: O estudo possibilitou avaliar e aprimorar o MDPA,
utilizado como ferramenta eletrônica de dimensionamento de projetos de
microaçudes do tipo construção de terra, pela Emater/RS-Ascar, no âmbito do
Programa Estadual de Irrigação, no Estado do Rio Grande do Sul. Trata-se de uma
importante ferramenta utilizada na extensão rural do Estado, que permitiu à
Emater/RS-Ascar cumprir as metas e os prazos estabelecidos pelo Programa
Estadual de Irrigação. Foram apresentados o conjunto de dados e as informações
utilizadas para a criação do MDPA, como uma ferramenta de dimensionamento de
projetos de microaçudes do tipo construção de terra, bem como foi estabelecida uma
sistemática de levantamento de dados topográficos e de informações
georreferenciadas para instruir a elaboração desses projetos. Foram discutidas as
etapas de construção do MDPA utilizadas para o dimensionamento dos projetos em
questão, além de terem sido descritos os subprodutos da ferramenta MDPA
(memorial descritivo, plantas gráficas e demais documentos). Vale lembrar que a
grade de cálculo utilizada no modelo e adaptada à planilha de cálculo pelo autor
segue, na sua grande maioria, os métodos propostos pelos autores pesquisados e,
em menor proporção, os conhecimentos de álgebra e geometrias plana e espacial
de domínio comum. Acredita-se que o desenvolvimento atingido até o presente
momento do modelo possibilita o uso dessa ferramenta para o dimensionamento de
barragens de terra em todo o Estado do Rio Grande do Sul. A precisão é adequada
para barramentos até cinco metros de altura e área máxima alagável de 5 hectares,
sendo que o modelo descrito, se bem utilizado, contribui para a manutenção
sustentável dos processos agropecuários produtivos, através da construção de
açudes e a consequente utilização da água para irrigação. Portanto, o MDPA do tipo
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construção de terra não deve ser considerado acabado ou finalizado e as
complementações futuras podem ser incorporadas ao atual modelo sem a
necessidade de alteração da estrutura base apresentada.
Palavras-chave: Açude. Microaçude. Pro Irrigação. Construção de Terra.
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Agronegócio do Leite: caracterização dos sistemas produtivos e
especialização da atividade no município de Ronda Alta/RS110

DOSSIN, Milton Carlos

111

INTRODUÇÃO: O desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva do leite é de
fundamental importância para o agronegócio brasileiro e, em especial, para os
municípios do Norte do Estado do Rio Grande do Sul, onde o espaço rural é
ocupado predominantemente por agricultores familiares. O município de Ronda Alta
inclui-se nesse contexto em que a pecuária leiteira vem possibilitando a
reestruturação das propriedades e a especialização do produtor, propiciando assim
o aumento da renda com consequente melhoria da qualidade de vida e redução do
êxodo rural, especialmente da população jovem. O crescimento e o desenvolvimento
do agronegócio do leite afeta de maneira significativa a economia do município, pois,
além de ampliar o Valor Adicionado Bruto (VAB) da agropecuária local, repercute no
aumento do setor de serviços, particularmente no segmento comercial e de
transportes. Segundo a Secretaria de Planejamento (Seplag/RS), o Estado do Rio
Grande do Sul é o segundo produtor nacional de leite do país, com 10,6% da
produção nacional, sendo que a produção está mais concentrada na metade Norte
do Estado. As regiões com maior produção de leite são o Noroeste Colonial, com
11,3%, Produção, com 11%, Fronteira Noroeste, com 9,4%, e Serra, com 8,1% do
leite produzido no Estado. Na atualidade, entre os setores do agronegócio gaúcho, o
leite é um dos produtos que vem apresentando maior aumento de produção com
resultados socioeconômicos alentadores para os produtores e muitos municípios do
Estado. Dentre os fatores impulsionadores desse crescimento da cadeia produtiva
do leite no Estado, destacamos o aumento do consumo de produtos lácteos,
ampliação no número de empresas processadoras, diferenciais de preços recebidos,
assistência técnica, rebanho com boa qualidade genética, estrutura fundiária
dominada por pequenas propriedades, mão de obra qualificada e condições edafoclimáticas satisfatórias, Lopes (2007). OBJETIVO GERAL: Identificar os diversos
sistemas produtivos desenvolvidos pelos agricultores familiares e as estratégias
adotadas para sua permanência na atividade diante dos desafios impostos pelo
mercado. OBJETIVO ESPECÍFICO: Identificar o grau de especialização dos
produtores de leite do município. METODOLOGIA: Para a execução do trabalho
utilizou-se o método de pesquisa de campo, por meio da aplicação de entrevista
estruturada com 217 produtores, dentro de um universo de 624 produtores
cadastrados na Inspetoria Veterinária de Ronda Alta, com diferentes graus de
especialização na atividade leiteira, desde os agricultores que têm a atividade leiteira
como a principal atividade econômica na propriedade, até os produtores com
participação marginal (consumo próprio ou comércio local de leite ou derivados e
venda sazonal do excedente), normalmente associado com outras atividades (milho,
soja, trigo, fumo etc.). As entrevistas foram realizadas no período de outubro a
dezembro de 2009 e buscou-se levantar dados do sistema produtivo, tais como área
110

Resumo baseado no trabalho de conclusão do curso do MBA em Gestão do Agronegócio pela Universidade
do Vale dos Sinos (Unisinos), 2010. Acesse aqui o trabalho na íntegra.
111
Eng. Agrônomo, Extensionista Rural da Emater-RS/Ascar; E-mail: miltondossin@yahoo.com.

385

Resumo XXI – Agronegócio do leite.

da propriedade, inventário animal, reprodução animal adotada, alimentação
ministrada às vacas e às terneiras, tipo de resfriadores utilizados, tipo de ordenha e
preços recebidos pelo produto no último mês. A identificação e a mensuração das
variáveis descritas anteriormente possibilitam identificar e classificar os níveis de
especialização na atividade leiteira dentro do universo das propriedades
pesquisadas. Os dados obtidos foram tabulados em planilha Excel e relacionados
com a produtividade leiteira do rebanho leiteiro das propriedades. A produtividade
leiteira foi estabelecida a partir da produção anual do rebanho, informada pelo
produtor. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Propriedades com até 10 vacas (73,73%)
obtiveram os menores índices de produtividade de leite (igual ou menor que 9,69
l/vc/dia), enquanto as propriedades com mais de 30 vacas em lactação (6,91%)
obtiveram as produtividades mais altas (23,67 l/vc/dia). Considerando a
produtividade e o volume da produção como parâmetros importantes para
estabelecer o grau de especialização dos produtores de leite de Ronda Alta,
podemos verificar que a maioria dos produtores tem baixo grau de especialização na
atividade leiteira. Os sistemas produtivos das propriedades em que as práticas de
alimentação e melhoramento genético foram adotadas constituem importantes
indicadores do grau de especialização dos agricultores, pois são fatores
determinantes para o aumento da produtividade e para a rentabilidade da atividade
leiteira. As propriedades com menores produtividades receberam os menores preços
pelo leite. O grau de especialização dos produtores de leite é fator condicionante
para a sua permanência na cadeia produtiva. CONCLUSÕES: A atividade leiteira no
município de Ronda Alta vem periodicamente mostrando incremento significativo da
produção e da produtividade, decorrente da especialização na atividade. A
especialização dos produtores de leite deve ser vista como fator determinante para a
otimização dos fatores de produção (terra, capital, trabalho, conhecimento e
tecnologia), com aumento da renda e da qualidade de vida das famílias rurais. No
atual estágio de desenvolvimento da cadeia leiteira no município, a especialização
dos produtores é fundamental para a obtenção de uma escala mínima de produção,
assim como a qualificação do produto que garanta preços satisfatórios e aumento da
receita, possibilitando assim os investimentos necessários para a reprodução e
sustentabilidade do negócio. A baixa produtividade leiteira constatada na maioria
das propriedades rurais pesquisadas está diretamente relacionada com os fatores a
seguir relacionados. Área Total da Propriedade e Inventário Animal: A atividade
leiteira é realizada predominantemente pelas pequenas propriedades, uma vez que
98,16% dos produtores entrevistados possuem propriedades com área máxima de
50 ha, dos quais 34,10% possuem menos de 10 ha e apenas 1,84% possui mais de
50 hectares. Conforme dados amostrais, as propriedades com até 30 ha (198
propriedades, 91,24%) detêm 88,38% das vacas, 87,69% das novilhas e 87,91%
das terneiras do total do rebanho leiteiro contabilizado na pesquisa. Esse fato
identifica a pecuária de leite como atividade característica da agricultura familiar
(AF), pois a maioria dos criadores exploram áreas inferiores a 4 módulos fiscais (80
ha). Tipo de Reprodução Utilizada: A utilização de inseminação artificial constitui a
principal forma de reprodução, sendo utilizada em 65,44% das propriedades
pesquisadas; sua utilização pode ser considerada um bom indicador do grau de
especialização dos produtores, ao contrário da reprodução através do uso de touro
(monta), que é utilizada em apenas 34,56% das propriedades. Para a Alimentação
das Terneiras, o Que é Utilizado Diariamente? Observou-se que em 56,68% das
propriedades já é praticado o fornecimento de feno para as terneiras. O fornecimento
de ração já atinge 72,35% das propriedades e a conjugação dos dois alimentos
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abrange praticamente 50% das propriedades. Alimentação das Vacas e Novilhas
Utilizadas Diariamente: Na dieta das vacas e novilhas, constatou-se que a
utilização de feno é realizada por apenas 20,28% das propriedades, a ração
formulada é usada por 63,59%, a silagem de milho, por 60,83%, e a pastagem
permanente, por 46,08% das propriedades. Quando há a interação entre o
fornecimento de feno e silagem aos animais, a produtividade do leite (litro/vaca/dia)
cresce significativamente, indicando também o grau de especialização do produtor,
mas somente 13,82% das propriedades amostradas adotam essa importante prática.
Tipo de Resfriador de Leite Utilizado: O armazenamento e a conservação do leite
através de resfriador de tarros ainda é utilizado em 51,15% das propriedades do
município devido ao custo de aquisição de resfriador a granel associado ao baixo
volume de leite produzido nessas propriedades. A utilização de resfriador a granel é
adotada em 29,49% das propriedades que apresentam uma maior produção leiteira
e melhores produtividades, e em 19,35% das propriedades não há resfriadores. Tipo
de Ordenha Realizada: A ordenha mecânica é utilizada em 71,89% das
propriedades e a ordenha manual, em 28,11% das propriedades leiteiras de Ronda
Alta. Relacionando-se o tipo de ordenha com a produtividade leiteira, observa-se
maior produtividade nas propriedades que utilizam ordenha mecânica. Isso se deve
à associação com outros fatores como nutrição do rebanho, produção leiteira e nível
de especialização do produtor. Qual a Produção Média Diária de Leite por Vaca?
Verifica-se que nas propriedades com até 10 vacas (73,73%), a produtividade leiteira
está abaixo da média constatada na pesquisa, que é de 12,34 litros/vaca/dia. As
propriedades com produtividades acima da média possuem um rebanho com mais
de 20 vacas e representam 6,91% das propriedades. Valor Recebido por Litro de
Leite no Último Mês: Os dados levantados pela pesquisa demonstram que os
preços recebidos pelos produtores estão diretamente relacionados com o volume e a
produtividade leiteira, portanto, os criadores que apresentam maiores índices de
produção e produtividade têm obtidos maiores preços pelo produto. Considerando
os fatores anteriormente mencionados como indicadores do nível de especialização
dos produtores de leite do município de Ronda Alta, parece plausível afirmar que a
permanência dos mesmos de maneira sustentável nessa cadeia produtiva
dependerá diretamente do incremento do processo de especialização. Acreditamos
que outros estudos dessa natureza possam ser realizados para identificar a
influência de novas variáveis, como políticas públicas (crédito rural, assistência
técnica etc.), assim como a identificação das estratégias de resistência adotadas
pelos produtores rurais para sua permanência na atividade. Nesse caso, alguns
fenômenos socioeconômicos relacionados com a multifuncionalidade e pluralidade
da agricultura deverão ser considerados.
Palavras-chave: Leite. Especialização. Sistema Produtivo.
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Análise da Aplicação dos Recursos de Crédito Rural no Município
de Nova Pádua/RS Viabilizados pelo Escritório Municipal da
Emater/RS-Ascar no Período de 1997-2009112

DALMINA, Sandra Maria

113

INTRODUÇÃO: Nova Pádua, município localizado na Serra do Rio Grande do Sul,
Encosta Superior do Nordeste, com uma população de 2.517 habitantes, é
constituída basicamente por descendentes de imigrantes italianos e tem sua
economia fundamentada na agropecuária. Do total da receita arrecadada em 2009,
87,77% são provenientes do setor primário, por meio do desenvolvimento de
atividades como fruticultura, olericultura, criação de aves e bovinos de leite,
desenvolvidas exclusivamente pela agricultura familiar. Para que a agricultura
familiar possa se manter, inúmeras ações são necessárias, entre elas, o crédito
rural. Diversas foram as formas de crédito rural, porém, nenhum conseguiu atender
adequadamente a demanda da agricultura familiar até a criação do Pronaf. No final
de 1995, por meio da Resolução do Conselho Monetário Nacional e do Banco
Central do Brasil (CMN/Bacen) nº 2.191/1995, foi criado o Pronaf para apoiar o
desenvolvimento rural a partir do fortalecimento da agricultura familiar, que tinha
como objetivo aumentar a produção agropecuária, melhorar a renda e,
consequentemente, a qualidade de vida dos produtores rurais. Desde sua criação
até hoje, o Pronaf sofreu diversas alterações e adequações para atender os
interesses da agricultura familiar. Dentro desse contexto, o município de Nova Pádua
enfrentava dificuldades no setor produtivo. Para solucionar essas questões, as
propriedades necessitavam uma série de mudanças, como modernização da
produção, melhoria nos índices produtivos, redução de tempo gasto nas tarefas,
investimentos na implantação de outras culturas, estruturas de armazenagem,
beneficiamento e condições para escoamento dos produtos, bem como melhoria nas
condições de produção, tornado-as mais humanizadas e, consequentemente,
melhorando a qualidade de vida dos produtores. Então, desde 1997, os agricultores
familiares paduenses, incentivados pela Associação Riograndense de
Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS), passam a
se beneficiar desse recurso. Este trabalho, em linhas gerais, pretende analisar a
aplicação dos recursos do Pronaf no município de Nova Pádua e sua relação com os
fatores que geram o desenvolvimento local como melhoria dos índices produtivos, o
incrementando da renda e a melhoria da qualidade de vida. Como forma de
contextualizar e ampliar o entendimento sobre o objeto de estudo, também se fará
uma fundamentação teórica a respeito do crédito rural e seu papel como agente de
desenvolvimento, a evolução do Pronaf e suas normas de enquadramento, bem
como o papel da extensão rural como instrumento de acesso ao crédito. OBJETIVO
GERAL: Analisar a influência da aplicação dos recursos do Pronaf Investimento no
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desenvolvimento de Nova Pádua, no período de 1997 a 2009. OBJETIVOS
ESPECÍFICOS: Conceituar e explorar as possibilidades de desenvolvimento rural;
entender o papel do crédito e da extensão rural no desenvolvimento rural; fazer um
levantamento da história do crédito rural no Brasil; analisar o Pronaf e sua evolução;
elencar os recursos do Pronaf aplicados em Nova Pádua entre 1997 e 2009; analisar
os recursos do Pronaf aplicados por modalidade; analisar o Pronaf como instrumento
de desenvolvimento no município de Nova Pádua, elencando resultados positivos e
negativos,
tanto
quantitativa
como
qualitativamente.
MÉTODOS
E
PROCEDIMENTOS: A pesquisa será encaminhada por meio de metodologias
quantitativas e qualitativas, com coleta de dados primários, bibliográficos,
documentais e de campo. ANÁLISES QUANTITATIVAS: A metodologia consiste na
obtenção de dados de crédito e produção por meio dos relatórios fornecidos pelo
escritório municipal da Emater/RS-Ascar de Nova Pádua, compreendendo o período
de 1997 até 2009. Para melhor entender como foi aplicado o crédito, os projetos
foram
agrupados
em:
Aquisição
de
Tratores,
Aquisição
de
Equipamentos/Implementos, Implantação de Pomares, Construções/Benfeitorias e
Aquisição de Veículos Utilitários. Análises Qualitativas: A avaliação do
desenvolvimento local será através de entrevista semiestruturada. A amostra parte
dos dados do sistema de crédito da Emater/RS-Ascar, que atualmente tem 634
produtores cadastrados que são beneficiários do crédito rural. Deles, serão
selecionados 10%, totalizando 63 beneficiários. Além da entrevista para os
produtores, elaborou-se um questionário para as lideranças municipais e agentes
bancários, com o objetivo de analisar o programa e seus efeitos no município
através da visão das pessoas entrevistadas. Para análise de indicadores de saúde e
educação, criou-se um questionário que foi aplicado na Secretaria de Educação e na
Secretaria da Saúde, fazendo um comparativo entre três períodos 1997, 2003 e
2009. Também dentro dessa linha, questionou-se o Sindicato dos Trabalhadores
Rurais. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Dados Quantitativos: Analisando os
dados da tomada de crédito, fica evidente a forte arrancada no primeiro ano de
operacionalização do Pronaf para, nos três anos posteriores, ocorrer severa retração
na tomada do crédito. Tal fato deveu-se à indisponibilidade de recursos nos agentes
financeiros locais. Do quarto ano em diante, de maneira geral, há um incremento
paulatino nos valores investidos, com destaque para os três últimos anos da série.
Nesse período, o acréscimo percentual em relação ao ano imediatamente anterior foi
de 59%, 19% e 16,8%, consecutivamente. Fazendo uma comparação entre os cinco
grupos de investimento em cada ano de estudo, observa-se que o item “Tratores”
vem sempre ponteando o montante de recursos investidos. Os investimentos em
“Construções” têm uma demanda expressiva no primeiro ano, passando a baixos
índices nos anos seguintes, com exceção de 2001 e forte incremento nos três anos
finais da série, os “Utilitários” têm um comportamento semelhante, porém o aumento
expressivo verifica-se nos dois últimos. Referente aos itens de implantações de
pomares e aquisição de equipamentos e implementos, a demanda é mediana e
constante. Comparando-se os valores absolutos de cada um dos grupos durante o
período em estudo, vê-se claramente a supremacia do grupo “Tratores”, passando
da casa dos R$ 13 milhões. Em seguida, aparece o item “Construções”, que supera
a cifra dos R$ 7 milhões. Os outros três grupos apresentam valores bem
semelhantes entre si, variando entre R$ 4 milhões e R$ 6 milhões. Dados
Qualitativos: Os lideres entrevistados consideram que a agricultura familiar tem
muita importância para o município, Estado e país. Para o município, todos
consideram muito ou totalmente importante. Segundo a maioria, a qualidade de vida
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dos produtores melhorou muito ou totalmente após a criação do Pronaf e os
recursos foram aplicados de forma satisfatória para 40%, os outros 60% consideram
que foram muito ou totalmente adequadas as aplicações. Apenas um entrevistado
considera que o Pronaf teve influência média no desenvolvimento local, os outros
acham que o desenvolvimento foi muito ou totalmente influenciado. Na pesquisa de
campo, identificamos que 100% dos questionários foram respondidos pelo sexo
masculino; a faixa etária mostra que 42% têm 41 até 50 anos, 29% possuem entre
51 a 60, 14% possuem 21 e 30 anos e 5% estão na faixas de 31 a 40, 61 a 70 e 71
a 80. Quanto ao grau de escolaridade, vimos que 47% têm o primeiro grau
incompleto, 28%, o primeiro grau completo, 5% possui o ensino médio incompleto,
10% têm o ensino médio completo e 10% possui o 3º grau incompleto. Dos
entrevistados, 51 são proprietários do imóvel, nove possuem terra em parceria e três
são arrendatários. A propriedade tem em média 16,02 ha, menos de dois módulos
fiscais (módulo fiscal igual a 12). Em média, os produtores trabalham na agricultura a
32,9 anos, 100% manifestam o desejo de permanecer na atividade rural, tendo como
principais justificativas o gosto pelo trabalho na agricultura (57 entrevistados); 48
deles acham que é melhor viver no meio rural do que na cidade; 45 entrevistados
consideram que, com o apoio do crédito, é possível investir na propriedade e obter
mais retorno; 30 deles avaliam que financeiramente vale a pena; e 9 apontaram
outras justificativas. A média dos componentes familiares é de 4,38 pessoas e a dos
que trabalham efetivamente na propriedade é 2,61. Ficou evidente a diversificação.
A fruticultura é a principal fonte de renda. Depois aparecem a olericultura, a
avicultura e a agroindústria, que têm valores semelhantes. Verificamos que 43%
acessaram duas a três vezes o Pronaf, os outros dividem o restante do percentual
para uma, quatro, cinco, seis e mais de seis vezes, 61 entrevistados procuraram
novamente o recurso. A principal vantagem de utilizar o Pronaf é a melhoria da
infraestrutura que facilita a produção, seguida da possibilidade de aumento de renda
da propriedade, do desenvolvimento da propriedade com a realização de
investimento e, finalmente, da possibilidade de tranquilidade financeira. Noventa e
cinco por cento dos entrevistados consideram que a renda da propriedade aumentou
após o benefício do Pronaf, desses, 30 consideram que aumentou entre 20% e 50%,
18, até 20% e 12 entendem que o aumento foi de 50% a 80%. Ainda, 100%
consideram que a sua vida e a de sua família melhorou, seja pelo aumento da renda
ou pela melhoria das condições de trabalho. O aumento na maioria dos casos gira
em torno de 20% e 50%. Para 86% dos produtores, se não fosse o Pronaf, não
teriam condições de fazer os investimentos que foram financiados. Apenas 14%
tinham capital suficiente para fazer o investimento sem o crédito do Pronaf. Observase que a disposição para acessar o Pronaf novamente é de 90%. Dos entrevistados,
95% estão satisfeitos ou totalmente satisfeitos, e os outros 5% estão mediamente
satisfeitos. Na entrevista realizada ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, verificase que em todos os quesitos pesquisados (aumento de nº de sócios, contratação de
planos de saúde, disponibilidade de profissionais com especialidades diversas)
houve um aumento gradual e constante. Os dados obtidos junto à Secretaria
Municipal de Educação demonstram que ocorreu um avanço significativo no setor da
educação, pois no ano de 1997 havia apenas uma escola. Já nos outros períodos foi
disponibilizado o serviço em dois educandários. Comparando o número de alunos
atendidos em 1997 e 2003, constatamos um crescimento de 76%. De 2003 para
2009, o crescimento foi de 6%. A disponibilidade do transporte escolar no município
aumentou 90% no período de 1997 a 2003 e 5% entre 2003 e 2009. A
disponibilidade foi ampliada para todos os alunos. No caso do transporte para o
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ensino superior, o aumento foi de 275%; já na concessão de subsídios, de 466%.
Com relação ao acesso à saúde, pode-se afirmar que é evidente o incremento. No
que se refere a postos de saúde, verifica-se que em 2005 foi construído um novo
prédio com o dobro da área instalada. O número de atendimentos médicos e
odontológicos praticamente permaneceu o mesmo. Observou-se um grande
incremento nos atendimentos ambulatoriais. O número de campanhas preventivas
foi reduzido de 2003 para 2009, porém, o número de pessoas atendidas nos eventos
triplicou. Ocorreu um aumento no número de profissionais e no número de áreas de
atuação. Em 2003 só existiam profissionais para as áreas básicas; hoje conta-se
com profissionais que atuam em 12 áreas diferenciadas. Importante salientar,
também, que o crescimento econômico evidenciado ao longo deste trabalho está
revertendo-se em serviços básicos de educação e saúde. CONCLUSÃO:
Atualmente, no Brasil, diversos estudos e análises são realizados para conhecer e
entender o papel que a agricultura familiar desempenha dentro do agronegócio.
Dentro desse contexto, procura-se, neste trabalho, levantar alguns aspectos
econômicos e sociais que possam explicar as relações existentes entre programas
de política pública, agricultura familiar e sua relação com o desenvolvimento. No
primeiro objetivo específico, foi proposto conceituar e explorar as possibilidades de
desenvolvimento rural. Após estudar alguns conceitos, concluiu-se que esse referese não apenas a crescimento econômico, mas principalmente a fatores sociais como
educação, saúde, melhoria na qualidade de vida e sustentabilidade ambienta e
sempre existe uma reação quando um dos elos da cadeia é influenciado ou
modificado. O segundo objetivo remete ao entendimento do papel do crédito e da
extensão rural no desenvolvimento rural, chegando à conclusão de que ambos são
relevantes. Assim como o crédito rural, a extensão rural tem seu papel no
desenvolvimento, pois desde a década de 1950 vem trabalhando como agente de
implementação das políticas públicas, entre elas, o crédito rural. No terceiro objetivo,
dedicou-se em fazer um levantamento da história do crédito rural no Brasil, verificouse que a história do crédito rural tem três marcos importantes. O primeiro é a
criação, em 1937, da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial (Creai) pelo Banco do
Brasil. A segunda ocorre em 1965, quando foi instituído o Sistema Nacional de
Crédito Rural (SNCR). Por fim, a terceira, em 1995, com a criação do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Analisar o Pronaf e sua
evolução é, também, objetivo desse estudo. Dessa forma, é possível concluir que a
criação do Pronaf foi um marco na história do crédito rural, pois desde que foi
instituído, em 1995, possibilitou aos agricultores familiares beneficiarem-se do
crédito rural de uma forma mais ampla, justa, acessível e adequada às condições
dos agricultores familiares. O quinto objetivo refere-se ao levantamento dos recursos
do Pronaf aplicados em Nova Pádua durante 1997 e 2009; e o sexto objetivo é
analisar os recursos do Pronaf aplicados por modalidade. Após estudo desses dois
objetivos, constata-se que desde 1997 os agricultores familiares do município vêm
se beneficiando do Pronaf. Em valores corrigidos, de 1997 até 2009, foram
elaborados projetos pela Emater/RS-Ascar em um montante superior a R$ 35,1
milhões aplicados somente nas linhas de investimento, destinados basicamente à
aquisição de tratores, equipamentos, implementos e veículos utilitários, à
implantação de pomares e à construção de benfeitorias. Também é possível afirmar
que, de modo geral, os produtores estão satisfeitos com o programa. Finalmente, o
sétimo objetivo propôs-se a analisar o Pronaf como instrumento de desenvolvimento
no município de Nova Pádua, elencando resultados positivos e negativos, tanto
quantitativa como qualitativamente. A partir disso, conclui-se que esse é um dos
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fatores que interferiu diretamente no desenvolvimento local, pois os produtores, no
momento em que buscam o crédito do Pronaf, têm como primeira necessidade a
melhoria das estruturas produtivas para facilitar a produção, tornando as atividades
mais humanizadas. Em segundo lugar, ele busca o aumento da renda. Sendo assim,
é válido citar que essas premissas estão contempladas, pois são evidentes as
melhorias ocorridas nos três indicadores sociais analisados - associativismo,
educação e saúde, bem como o crescimento e a diversificação da matriz produtiva,
que por consequência elavam o PIB, que é revertido em mais benefícios sociais,
evidenciando o princípio básico do desenvolvimento. O produtor, quando
questionado sobre a melhoria de sua condição de vida e de sua família, afirma com
unanimidade que essa evolução aconteceu, pois é evidente que os investimentos na
mecanização, as reformas e a implantações de pomares, a introdução de novas
culturas e a adequação da matriz produtiva, bem como as estruturas de
armazenamento, refrigeração e classificação, permitem agregar valor ao produto e
dão qualidade de trabalho aos agricultores. Assim como a automação dos aviários,
que diminui a demanda de mão de obra e permitiu aumentar a escala,
proporcionando mais lucro; os resfriadores, que mantêm a qualidade do leite; os
veículos utilitários, que aproximam os produtores dos consumidores, além do ganho
de tempo, também são importantes para o crescimento e desenvolvimento rural.
Palavras-chave: Pronaf. Crédito Rural. Política Pública. Agricultura Familiar.
Agronegócio.
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INTRODUÇÃO: As grandes mudanças que a agricultura familiar vem sofrendo têm
sua origem há mais de 20 anos, devido à implantação de sistemas e modelos
agropecuários pelas grandes empresas que dominavam o mercado. Dessa forma, os
agricultores tiveram que se moldar e adequar seus projetos ou a se submeter às
novas tendências para obter sucesso em seus negócios. No final dos anos 1970 e
início dos anos 1980, o processo de modernização, especialmente falando em
suinocultura e avicultura, na forma como era proposto, contemplava a inserção da
agricultura familiar que, articulada ao complexo industrial, constituía-se em uma
importante estratégia para sua sustentação econômica e evolução do bem-estar e
do desenvolvimento rural. A partir da década de 1990, esse modelo de
desenvolvimento passa a transferir para a agricultura familiar uma forte crise
econômica e, por consequência, social. Isso ocasionou o empobrecimento da
população rural, o aumento do êxodo rural, o despovoamento de muitas localidades,
propriedades sem sucessor, envelhecimento da população rural e a dificuldade de
reprodução social da agricultura familiar, como também o aumento da poluição,
ocasionada pelos novos processos agropecuários, causando danos ambientais ao
meio rural, questionando-se a sustentabilidade. CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO
DO ALTO URUGUAI GAÚCHO: Situado geograficamente no norte do Estado do Rio
Grande do Sul, o Alto Uruguai possui no seu relevo superfícies irregulares e altitudes
que variam nos valores altimétricos entre 400 e 800 m (PIRAN, 2001). Antes da
chegada dos “brancos”, as florestas eram ocupadas por indígenas, principalmente
da etnia Kaingang, mas havia também a presença de descendentes de escravos e
mestiços, conhecidos como caboclos. A chegada dos colonizadores provocou a
apropriação das terras dos indígenas, resultando em seu aldeamento nas reservas.
Os pequenos proprietários até recentemente eram designados como “colonos”,
termo que receberam devido ao fato de a agricultura familiar do Alto Uruguai ter suas
origens no processo mais amplo de colonização do norte do Estado do Rio Grande
do Sul, que ocorreu a partir de 1900, intensificou-se nas décadas seguintes, pela
disponibilidade de terras a serem ocupadas, realidade observada até meados do
século XX. (NASCIMENTO, 2001; CARINI, 2005). A partir da década de 1970, as
transformações de ordem técnico-produtivas e socioeconômicas vão se traduzir em
uma redução considerável da autonomia das famílias rurais. PRIMEIRAS
ATIVIDADES PRODUTIVAS: A primeira fase dá-se através da chegada do
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agricultor e sua família, que se instalam em lotes obtidos por compra. A demarcação
dos lotes não ultrapassava a dimensão de uma “colônia” (em torno de 24 ha) e era
feita a partir dos limites naturais. Os agricultores traziam consigo alguns animais
como vacas, suínos e cavalos para transporte, sementes de milho, batata e abóbora
e os instrumentos necessários para estabelecer as práticas produtivas. A partir da
década de 1960, para fazer frente ao processo de fracionamento das propriedades,
ao esgotamento da fertilidade dos solos e ao fechamento da fronteira agrícola
estadual, entre outros aspectos, a agricultura da região buscou na especialização
dos sistemas de cultivo uma possibilidade real de ampliar inserção mercantil. Isso
resultou, paulatinamente, na formação de uma agricultura familiar dedicada a uma
variedade de poucos produtos (soja, milho e trigo), sinalizando para uma crescente
especialização das atividades produtivas voltadas aos mercados cada vez mais
identificados pela competição através de índices crescentes de produtividade,
exigindo a utilização cada vez maior de insumos e produtos industrializados. Essa
nova fase tem como marco principal a introdução da cultura da soja, símbolo da
modernização da agricultura no Norte gaúcho e até hoje o principal produto da
agricultura regional. AS TRANSFORMAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR:
Quando analisamos o comportamento do agronegócio no Alto Uruguai, vemos que a
agricultura familiar é deficiente no que se refere à produção de grãos, devido à falta
de organização, à descapitalização, à queda do preço e à redução na rentabilidade
das commodities, tradicionalmente produzidas na região. No cenário da suinocultura
e da avicultura, uma das principais causas é o processo de reestruturação
agroindustrial ocorrido no final dos anos 1980 e na década de 1990. Esse processo
introduziu novas tecnologias, modificação na organização produtiva e um
progressivo aumento nas escalas de produção. A partir da década de 1990, esse
modelo de desenvolvimento passa a transferir para a agricultura familiar uma forte
crise econômica e, por consequência, social e ambiental, em que se observa o
empobrecimento da população rural, o aumento do êxodo, especialmente do jovem
(ABRAMOVAY et al., 1998), o despovoamento de muitas localidades, a poluição
ambiental, as propriedades abandonadas sem sucessor, o envelhecimento da
população rural, a masculinização da atividade e a dificuldade em sua reprodução
social. VERTICALIZAÇÃO: Atualmente as empresas estão cada vez mais
interessadas em manter estruturas produtivas enxutas, com custo transacional
baixo, podendo decidir entre internalizar a atividade ou lançar mão de parcerias
comerciais, através de relações contratuais. No agribusiness da suinocultura, tem-se
claramente a figura das agroindústrias processadoras ou semiprocessadoras da
carne, podendo resultar em produtos finais, com maior ou menor valor agregado,
sendo que o elemento vital para a existência dessa cadeia é o produtor rural, o
suinocultor. Na atual estrutura de funcionamento da indústria suinícola, o sistema de
integração tem se tornado uma peça fundamental para elevar o grau de
competitividade das empresas líderes. O atual modelo de integração adotado pelas
grandes empresas envolve a garantia de compra pelo frigorífico de suínos em
condição de abate e também a compra de insumos pelo produtor rural no próprio
frigorífico. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O CENÁRIO ATUAL DA
AGRICULTURA FAMILIAR NO ALTO URUGUAI DO RS - COREDE NORTE: O
que podemos observar é que o meio rural sofre atualmente com escassez de mão
de obra, seja pelo êxodo rural das últimas décadas, seja pelo envelhecimento de
meio rural ou ainda pela atuação de mão de obra temporária contratada. Na
avicultura, a redução do número de produtores ocorre em menor escala que na
suinocultura. Nota-se um aumento na concentração de animais em uma mesma
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área, contemplando, portanto, um menor número de criadores. A suinocultura
continua excluindo produtores dessa atividade que era âncora nas décadas
passadas, beneficiando a maioria dos produtores rurais familiares. Atualmente, pelo
sistema de parceria, observa-se a dependência dos produtores, por insumos e
material genético. No contexto, vem a verticalização, que concentra animais em um
número cada vez menor de suinocultores para que atendam a demanda da matériaprima para o mercado industrial. Essa ação excluiu e vem excluindo produtores, pois
a atividade estava baseada no ciclo completo, com um número menor de matrizes,
se comparado ao quadro atual, que seccionou a criação em três fases. Na
bovinocultura de leite também existe uma exclusão, porém de uma forma
diferenciada, na qual observamos ainda o empirismo na forma da condução das
atividades, presente em muitas propriedades, como também as novas exigências de
produtividade e de produção, especialmente sanitárias, tanto no aspecto do manejo
sanitário do rebanho, bem como na extração e na conservação do leite em nível de
propriedade. A fruticultura vem evoluindo de uma forma muito forte, especialmente a
citricultura, que tem, conforme zoneamento agroclimático de cítrus, condições
favoráveis para sua implementação. Com enfoque comercial, a região vem
trabalhando desde 1989 através da iniciativa do Governo do Estado, via projetos da
Emater/RS-Ascar e de prefeituras municipais, fomentando por alguns anos o plantio
financiado pelo Fundo Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor (Feaper). A
viticultura, segundo dados do escritório regional da Emater/RS-Ascar Erechim, dobrou
nesses 10 últimos anos, demonstrando bons retornos econômicos e é muito exigente
em mão de obra familiar, sendo um importante segmento da fruticultura na absorção
de mão de obra e geradora de empregos fixos e temporários. A agroindústria familiar
também vem crescendo nessa década em várias áreas, como na implementação de
pequenos frigoríficos, que transformam matérias-primas em vários subprodutos. São
exemplos os laticínios como leite e derivados, panificação e confeitaria, produção de
doces e geleias no aproveitamento das frutas dos pomares domésticos e comerciais,
cantinas de vinho e sucos, fabricação de picles e conservas e artigos
confeccionados pelo artesanato rural. O turismo rural exibe-se como uma
oportunidade de negócios para muitos agricultores familiares, que começam a
exercer atividades econômicas através de passeios turísticos, comercialização de
hortaliças, frutas e doces, bem como produtos das agroindústrias, recebendo
excursões para visitação, degustação e comercialização, além da criação de
espaços para a gastronomia com jantares nas cantinas, cafés coloniais, espaços de
atividades de lazer e hospedagens. Observamos na atualidade, uma mudança de
comportamento, em relação às novas formas de se realizar o turismo rural, seja pelas
inovações dos agricultores familiares ou pelas exigências, necessidades, vontade e
satisfações dos desejos dos turistas. CONCLUSÃO: Na agricultura familiar atual
existem dois universos de agricultores. Um no qual os produtores rurais estão
agregados ou ligados a empresas, que, de certa forma, conseguiram acompanhar as
mudanças da nova agropecuária, garantindo sua produção e comercialização, mesmo
pelos sistemas de parceria e de verticalização. De outra parte, um grande universo de
agricultores familiares que não se adaptaram às quedas dos ganhos nos preços
recebidos e a redução na rentabilidade das commodities tradicionalmente produzidas
na região. As grandes distâncias dos mercados consumidores, a escassez de terras
aptas, a estrutura fundiária excessivamente subdividida para uma produção em escala
economicamente viável, as parcerias e verticalizações da suinocultura e da avicultura,
bem como as mudanças para outros modelos agropecuários, segundo os autores e
informações de pesquisas e de trabalhos de campo não responderam bem às
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mudanças exigidas pelo mercado. Esses agricultores nos dão a noção do quadro
geral de descapitalização das unidades familiares, que somado à intensificação do
êxodo rural e às demais situações, representam um cenário que deverá ser revertido.
Algumas ações e posturas deverão ser implementadas pelos agricultores familiares,
como a profissionalização na produção de leite e a agroindustrializacão familiar, com
ênfase na exploração do produto artesanal diferenciado e nos processos de
fabricação dentro de padrões de qualidade, bem como na apresentação do produto
para o consumidor. A fruticultura, com trabalhos direcionados para o fortalecimento
de toda a cadeia produtiva agregada à área de processamento da produção, aliado
a um bom trabalho de marketing e comercialização ordenada, o reflorestamento, a
produção de hortigranjeiros, o artesanato rural e o turismo rural de forma consciente,
resgatando valores culturais, culinários e de preservação ambiental, com ações
educativas, de lazer e hospedagem, são algumas formas de otimizar a agricultura
familiar do meio rural. Todas essas ações deverão ser ordenadas com novas
posturas. O agricultor familiar da atualidade deve ser um empresário rural, que
administra sua propriedade ou suas organizações e associações como uma
empresa.
Palavras-chave: Verticalização. Suinocultura. Avicultura. Agricultura Familiar.
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