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Dedico esta pesquisa à erva-mate.
Pelo potencial que a espécie tem em responder ao desafio de desenvolvimento e
conservação da natureza. Pelo poder que tem em unir pessoas.
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“Que a erva jurou:
Pelado morrerá quem dela pelá, fartura terá quem dela zelá.”
(Maria Brasília Oliveira - in memorian)1

1Sobre

a necessidade de cuidados com o cultivo da erva-mate. Descendente de povos guaranis, Maria
Brasília Oliveira cresceu conhecendo e ensinando a comunidade sobre esta planta no interior do
Paraná. Também é avó de Divercindo Morandi, produtor e empresário que continua cultuando os
hábitos e as crenças do mate em São Mateus do Sul.

RESUMO

LUIZ, Ricardo Gomes. Conservação da biodiversidade, cultivo e produção de
erva-mate no município de São Mateus do Sul - PR. 2017. 162 f. Dissertação
(Mestrado em Tecnologia e Sociedade). Programa de Pós-Graduação em Tecnologia
e Sociedade, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2017.

A conservação da biodiversidade é objeto de um acordo internacional promovido pela
Organização das Nações Unidas (ONU), a qual registra a redução da diversidade de
espécies e ecossistemas em todo o Planeta. O Brasil é signatário da Convenção sobre
Diversidade Biológica desde 1994. Sua responsabilidade se estende por biomas como
a Amazônia, Pantanal, Cerrado, Caatinga, Campos Sulinos e a Mata Atlântica, além
das áreas marinhas. Esta dissertação está inserida no contexto da Floresta com
Araucária, situada no sul do Brasil. Associada à Mata Atlântica, ali ocorrem árvores
pinheiros, imbuias, ipês, canelas e a erva-mate, além de uma variada fauna. Em
processo de trocas de áreas de floresta por áreas de cultivo, há necessidade de se
criar estratégias para conservar as áreas remanescentes, como é o caso daquelas
existentes no município de São Mateus do Sul-PR. As argumentações para embasar
este contexto de perda de biodiversidade e das externalidades provêm dos estudos
de Ciência, Tecnologia e Sociedade, os quais desenvolvem conceitos relevantes para
estabelecer as relações entre as ações humanas e a manutenção da biodiversidade.
O objetivo geral do estudo é analisar os conflitos, as contradições e consensos que
interferem na conservação da diversidade biológica e nas formas de cultivo da ervamate produzida no município de São Mateus do Sul-PR. A pesquisa é de natureza
qualitativa, descritiva e bibliográfica. Os procedimentos metodológicos recorrem à
análise da percepção e coleta de dados por meio de observação, entrevistas e
depoimentos. Na perspectiva da conservação da biodiversidade da Floresta com
Araucária com a qualidade do produto da erva-mate cultivado na região, com base em
comportamentos conflituosos e contraditórios, empresas e produtores fizeram
associações técnicas e científicas não satisfatórias para as expectativas da
dissertação. Porém, existem contribuições e potencialidades de acordos e consensos
dos atores e de conceitos dos estudos CTS que permitiram criar diferentes olhares
para o pesquisador sobre seu objeto de estudo. Logo, o levantamento e análise de
dados foram veículos de abertura para adentrar em ponderações entre sobrevivência
e respeito ao meio ambiente. Deste modo, conclui-se que existe continuamente uma
construção social dos atores que pode trazer à tona outros conceitos que contrastam
com o determinismo e a utopia dos ganhos e perdas.
Palavras-chave: Conservação da biodiversidade. Mata Atlântica. Floresta com
Araucária. Erva-mate. São Mateus do Sul – PR.

ABSTRACT

LUIZ, Ricardo Gomes. Biodiversity conservation, cultivation and production of
yerba-mate in the municipality of São Mateus do Sul - PR. 2017. 162 pp.
Dissertation (Master’s Degree in Technology). Postgraduate Program in Technology
and Society, Federal University of Technology - Paraná, Curitiba, 2017.

The conservation of biodiversity is an issue of an international agreement promoted by
the United Nations, which records the reduction of diversity of species and ecosystems
throughout the planet. Brazil has been a signatory to the Convention on Biological
Diversity since 1994. Its responsibility extends to biomes such as the Amazon,
Pantanal, Cerrado, Caatinga, Campos Sulinos and the Atlantic Forest, in addition to
marine areas. This dissertation is inserted in the context of the Araucaria Forest,
located in the south of Brazil. Associated with the Atlantic Forest, in this ecosystem
there are trees like araucaria-pine, imbuias, ipês, canelas and yerba-mate, besides a
varied fauna. In the process of exchanging forest for cultivated areas, it is necessary
to create strategies to conserve the remaining areas, as is the case of those existing
in the municipality of São Mateus do Sul, in Paraná State. The arguments to support
this context of loss of biodiversity and externalities come from the Science, Technology
and Society (STS) studies, which develop relevant concepts to establish the relations
between human actions and the maintenance of biodiversity. The general objective of
the study is to analyze the conflicts, contradictions and consensuses that interfere in
the conservation of the biological diversity and in the forms of cultivation of yerba mate
produced in the municipality of São Mateus do Sul. The research is qualitative,
descriptive and bibliographic. The methodological procedures use the analysis of
perception and data collection through observation, interviews and testimonials. In the
perspective of the conservation of the biodiversity of the Araucaria Forest with the
quality of the yerba-mate cultivated in the region, based on conflicting and
contradictory behaviors, companies and producers made technical and scientific
associations not satisfactory to the expectations of the dissertation. However, there
are contributions and potentialities of agreements and consensus of the actors and
concepts of the STS studies that allowed to create different looks for the researcher
about his object of study. Therefore, the data collection and analysis were opening
fields to enter into considerations between survival and respect for the environment. In
this way, it is concluded that there is a continuous social construction of actors that can
bring to light other concepts that contrast with the determinism and utopia of gains and
losses.

Key words: Biodiversity conservation. Atlantic forest. Araucaria forest. Yerba-mate.
São Mateus do Sul - PR
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1 INTRODUÇÃO
Estão seção apresenta a estruturação da dissertação, expondo o tema, o
problema, os objetivos geral e específicos, a justificativa, os procedimentos
metodológicos, o embasamento teórico e a estrutura da pesquisa.

1.1 TEMA

A inserção de ações de conservação da natureza no cotidiano empresarial é
um aspecto novo da administração das empresas e aponta para uma evolução nos
processos de gestão ambiental das companhias (HANSON et al., 2012). Isso
acontece por conta do reconhecimento da importância das áreas naturais e de sua
biodiversidade para as atividades econômicas (CONVENTION ON BIOLOGICAL
DIVERSITY, 2012).
Este tratamento da biodiversidade na gestão das empresas alcança a
compreensão de que os negócios têm, em verdade, uma relação de dependência da
existência de ambientes naturais, sua diversidade biológica e seus processos
ecológicos (ATHANAS et al., 2006). A dependência se traduz por usufruir os bens e
os serviços ecossistêmicos (também chamados de serviços ambientais), que são
benefícios ou elementos resultantes da existência e do funcionamento da natureza
(HAWKEN et al., 2002).
Os Estudos Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) permitem estabelecer
uma perspectiva apropriada para analisar a relação de atores de atividades
econômicas associadas com a conservação dos ecossistemas (BAZZO et al., 2003;
BIJKER; PINCH, 2008; CALLON, 1987; KREIMER, 2007; LATOUR, 2012;
MACKENZIE; WAJCMAN, 1996; PRITCHARD, 2013; STEVEN YEARLEY, 2008;
THOMAS; BUCH, 2008). Estas relações envolvem aspectos como saberes,
conhecimento científico, técnicas, tecnologias e atores.
No setor agrícola, existe a dependência das atividades produtivas por serviços
ecossistêmicos como, entre outros, a disponibilidade de água e regulação de regime
hídrico, regulação climática, polinização, controle de pragas, conservação do solo,
proteção contra acidentes naturais, controle de erosão (SANDHU et al., 2012).
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Outro aspecto que se une a este cenário é o papel exercido pelos agricultores.
São eles que lidam no cotidiano com a gestão da propriedade rural, cuidando da
criação de animais ou das culturas agrícolas e gerenciando os aspectos ambientais
de sua propriedade quanto ao uso de matérias-primas, da gestão dos resíduos e a
relação com os ambientes naturais que estão em suas terras.
Assim, pode-se dizer que para as empresas que compram a produção deste
grupo social, é relevante a relação que pode se estabelecer com o cultivo de ervamate e a conservação da biodiversidade (MARQUES, 2014). Parte-se desta ideia
central para fundamentar o presente texto dissertativo. Limita-se o estudo na
investigação das atitudes de produtores e empresas ervateiros em relação à
importância de ações de conservação da Floresta com Araucária. Este caso ocorre
sobretudo no sul do país, onde permanecem áreas remanescentes da Floresta
Ombrófila Mista. Neste ecossistema ocorre a árvore Ilex paraguariensis, nativa e
cultivada pelos agricultores, que fornece as folhas para serem processadas pelas
indústrias da erva-mate (OLIVEIRA; ROTTA, 1985).
Também chamada de erva-mate sombreada, encontrada nesses ambientes
naturais, o cultivo da planta vale-se de sua interação com outras espécies e
características da floresta, o que lhe confere diferenciação no produto final e pode
gerar uma demanda específica por parte das empresas compradoras. Quando a
planta não está neste ambiente, existe o manejo feito por plantio, no sistema de
monocultura, dissociado dos ambientes naturais, o que recebe o nome de cultivo a
pleno sol.
Nesta perspectiva de compreender estes dois tipos de cultivo e de associar
técnicas de cultivo à conservação de um ecossistema específico, procura-se conhecer
como as atividades de indústrias ervateiras e de agricultores, no município de São
Mateus do Sul, no estado do Paraná, interagem com estes processos agrícolas,
associando-os à importância da conservação da natureza e à sustentabilidade dos
serviços ecossistêmicos provindos da biodiversidade.
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1.2 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA

O município de São Mateus do Sul-PR, localizado na mesorregião Sudeste do
estado do Paraná, com área territorial de 1.344 km 2 e população estimada em 45 mil
habitantes é a delimitação espacial da dissertação (INSTITUTO PARANAENSE DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, 2016). A delimitação temporal da
pesquisa se estende pelo ano de 2017, com recuperação de informações regressivas,
dependendo da necessidade e da disponibilidade dos atores.
A opção pelo município também se dá em razão de atributos como a
localização em uma região que abarca boa parte dos remanescentes naturais da
Floresta com Araucária (CASTELLA; BRITEZ, 2004), e o território praticamente
integral do município ser considerado como área prioritária para a conservação da
biodiversidade (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2007), conforme é apresentado
na Figura 1. O Ministério do Meio Ambiente demarcou as regiões brasileiras com
potencial de criação de áreas protegidas oficiais (unidades de conservação) ou que
demandavam possíveis marcos regulatórios de uso do território a fim de proteger os
ecossistemas naturais.

Figura 1 – Áreas prioritárias para a conservação no município de São Mateus do Sul – PR

Fonte: elaborada pelo autor com base em Ministério do Meio Ambiente (2007)
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Além disso, a atividade econômica baseada no cultivo e na extração de ervamate é relevante na região em que se encontra o município (CHAIMSOHN et al.,
2014). Em São Mateus do Sul, há um sindicato de trabalhadores rurais atuante e uma
associação de lideranças comunitárias, produtores e industriais que conquistou em
2017 a qualificação de Identificação Geográfica para a erva-mate cultivada na região.
Finalmente, isto reflete na organização da cadeia produtiva, da qual participam
empresas ervateiras, produtores e comunidades sediadas em seu território.
A partir deste recorte geográfico e temporal, foi possível desenvolver e
aprofundar o tema acrescentando discussões que ultrapassaram as relações entre
conservação da natureza, estoques de erva-mate e biodiversidade. Chegou-se a tocar
na não linearidade entre os aspectos socioeconômicos, políticos e culturais da
manutenção da Floresta com Araucária, do papel dos agricultores e das empresas
ervateiras. Isto reforçou as argumentações que favorecem a manutenção dos
ecossistemas e a valorização da erva-mate sombreada – produção que confere
distinções à planta cultivada em áreas do município de São Mateus do Sul-PR.
No âmbito desta atividade econômica, que consiste na associação entre a
parte agrícola (cultivo e extração) e a industrial (processamento e transformação em
outros produtos), cria-se uma flagrante e velada dependência de serviços
ecossistêmicos que podem atuar favoravelmente no negócio e na conservação da
natureza.

1.3 PROBLEMA E PREMISSAS

Os saberes acerca do cultivo e preparo do mate dos tipos2 chimarrão, tererê
ou chá, hábito comum entre brasileiros, paraguaios, argentinos e uruguaios, remete
às comunidades indígenas (GERHARDT, 2013; MARQUES, 2014) e passa pelos
colonizadores da região para posterior difusão do hábito de preparo e consumo da
bebida que persiste até hoje (BOGUSZEWSKI, 2007).
2Gerhardt

(2013, p. 226) delimita o uso adequado dos termos. Especifica as formas de consumir a
bebida mate e explica que chimarrão e tererê, muitas vezes usadas como sinônimos da bebida, são,
em verdade, maneiras de preparar e servir o mate.
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Eles vêm atravessando a história, se transformando entre agricultores,
produtores e consumidores, tanto para fazer perdurar o hábito cultural, quanto para
tratar a planta como produto importante para o desenvolvimento econômico local
(LICHESKI, 2016; LICHESKI; MÖLLER, 2016). Entretanto, esta atividade agrícola
vem acompanhada de perdas de áreas nativas, com prejuízos e impactos negativos
para a conservação da biodiversidade e para a qualidade das atividades econômicas
(HAWKEN et al., 2002; TEEB, 2010). Além disso, essas perdas reduzem a
disponibilidade de serviços ecossistêmicos às atividades produtivas que podem ou
não estarem inter-relacionadas (ATHANAS et al., 2006; HANSON et al., 2012).
Citam-se também as contribuições culturais e econômicas que a produção e
comercialização das folhas desta planta renderam monetariamente ao Paraná,
sobretudo, entre o final do Século XIX e início do Século XX (COSTA, 1995). A
formulação do problema de pesquisa nasceu do interesse em conhecer e estudar os
tipos de plantio da erva-mate e a viabilidade de conservação da Floresta com
Araucária, seu berço nativo (CHAIMSOHN et al., 2014; MARQUES, 2014).
A indagação que se coloca frente a estas premissas, e que conduziu a
dissertação, é a seguinte: como conservar a biodiversidade de um ecossistema
específico, explorando economicamente um recurso natural a partir de percepções de
produtores e industriais de erva-mate?
A pergunta que conduziu a pesquisa estabeleceu relações com a teoria CTS,
políticas públicas, premiações e certificações, as quais contribuíram para
compreender e aproximar a conservação da natureza aos procedimentos comerciais,
industriais e agrícolas.

1.4 OBJETIVOS

Os objetivos geral e específicos, apresentados abaixo, informam o
enquadramento das atividades que foram desenvolvidas nesta pesquisa para estudar
a composição do cenário que permite a valorização da erva-mate sombreada cultivada
nas áreas agrícolas do município.
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1.4.1 Objetivo geral

O objetivo geral do estudo foi analisar os conflitos, as contradições e consensos
que interferem na conservação da diversidade biológica e nas formas de cultivo da
erva-mate produzida no município de São Mateus do Sul-PR.

1.4.2 Objetivos específicos

Para chegar ao objetivo geral, foram trabalhados os seguintes objetivos
específicos:
•

Traçar o panorama da produção de erva-mate no contexto da
conservação da Floresta com Araucária no município de São Mateus do
Sul-PR;

•

Analisar os atores humanos e não-humanos (Floresta, erva-mate,
tecnologia, terra, mudas, serviços ecossistêmicos) que interagem no
cultivo, processamento e comercialização da erva-mate;

•

Descrever as percepções dos agricultores e industriais de modo a
pontuar conflitos, contradições e consensos que interferem nas
mudanças e permanências das relações entre a conservação da
biodiversidade e a produção de erva-mate.

1.5 JUSTIFICATIVA

O pesquisador-autor deste trabalho dissertativo trabalha em uma instituição
do terceiro setor que desenvolve projetos de conservação da natureza, a Sociedade
de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS), sendo a relação das
atividades econômicas com a biodiversidade um dos focos de sua atenção.
Juntamente com este perfil profissional, foi possível trabalhar no PPGTE, na linha de
pesquisa Tecnologia e Desenvolvimento, o tema da biodiversidade. Aliaram-se ambos
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os interesses no sentido de aprofundar os saberes e conhecimentos sobre as
questões ambientais e tecnologia.
A conservação da biodiversidade, os Estudos CTS, as políticas públicas,
premiações e certificações, práticas agrícolas e industriais ofereceram perspectivas
valiosas para tecer argumentações sobre a proposta de estudo. Trabalhar esta
perspectiva para inserir os atores do cultivo da erva-mate e sua relação com o meio
natural é relevante. É o campo dos saberes, do conhecimento científico, dos atores
não-humanos como as técnicas, as políticas, as tecnologias que cooperaram para
debater aspectos da manutenção de elementos da natureza, cultura e possibilidades
de desenvolvimento da atividade econômica.
Há necessidade de se reconhecer a efetiva contribuição da existência de
áreas naturais para a produção agrícola. Vivencia-se uma contradição neste momento
histórico de destruição de habitats de plantas nativas com potencial econômico e
destinação de áreas para cultivo de commodities. São poucas as discussões
acadêmicas em relação aos temas ambientais focados nos benefícios do ambiente
para a produção e qualidade dos alimentos, suas consequências sociais e
econômicas, tendo em vista a destruição de serviços ecossistêmicos estimados com
valor global de 125 trilhões de dólares norte-americanos por ano (COSTANZA et al.,
2014).
Na perspectiva do indivíduo, Heemann (1993) coloca que o ser humano é
valorativo e necessita de ajuda para aceitar, no decorrer da vida, as características da
natureza. O que se faz necessário é estabelecer processos tecnológicos para
incorporar no conhecimento, no desenvolvimento científico e nas práticas cotidianas
um elemento intangível como é a dependência que as atividades humanas, incluindo
as econômicas, têm dos serviços ecossistêmicos providos pela natureza (TEEB,
2010).
A perda do patrimônio natural vai muito além de uma causa defendida apenas
por cientistas e ambientalistas. Ela tem relação com a sobrevivência das operações
cotidianas, que não podem se manter sem água, matérias-primas, energia, equilíbrio
climático, entre outros serviços ecossistêmicos (ATHANAS et al., 2006; HANSON et
al., 2012; HAWKEN et al., 2002; HOUDET et al., 2016; MILLENNIUM ECOSYSTEM
ASSESSMENT, 2005; TEEB, 2010).
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Assim, o interesse em defender e bem gerir o patrimônio natural deve ser,
efetivamente, uma causa de interesse coletivo, estimulando todos os setores a
empreender esforços que revertam os padrões atuais de degradação e perda de áreas
naturais (CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY, 2012). Para as companhias
do setor do agronegócio, ou particularmente para as empresas ervateiras, esta
postura demanda ainda o envolvimento dos agricultores que fazem parte da cadeia
produtiva. São eles quem, afinal, lidam com a gestão das áreas naturais que proveem
os serviços ecossistêmicos de importância para as empresas (MARQUES, 2014).
A contribuição desta dissertação está na conjunção entre atores, áreas
naturais e processos ecológicos, serviços ecossistêmicos, atividades econômicas,
produção industrial, de conhecimento e no aprofundamento dos Estudos CTS. Há
também a sintonia com as pesquisas desenvolvidas pela linha de pesquisa Tecnologia
e Desenvolvimento do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade
(PPGTE) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTPFR), à qual o
pesquisador está vinculado.

1.6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Conforme as orientações que Gil (2010) oferece para classificação de
pesquisas, os estudos deste projeto se enquadram da seguinte forma nas de áreas
de conhecimento definidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq): Grande Área: Multidisciplinar; Área do Conhecimento:
Interdisciplinar; Subárea:

Ciências

Ambientais; Especialidade:

Tecnologia

e

Sociedade.
Quanto à sua finalidade, a dissertação é uma pesquisa aplicada, visando
contribuir para incorporar melhorias em processos de gestão ambiental de agricultores
e empresas ervateiras. No que diz respeito aos seus objetivos, trata-se de uma
pesquisa descritiva, visto que visa a trabalhar com fatos e atores acerca de como
agricultores e empresas ervateiras se relacionam com o cultivo, plantio,
processamento e beneficiamento da erva-mate e a conservação da Floresta com
Araucária.
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Quanto ao delineamento da pesquisa para coleta de dados: a) primários e
secundários, por meio de pesquisa bibliográfica e documental; b) estudo de campo
com prática de observação e entrevistas com representantes de empresas e
agricultores. Quanto à análise de dados, será feito tratamento qualitativo dos
resultados levantados. O Quadro 1 apresenta as etapas da pesquisa.

Quadro 1 – Etapas do projeto de dissertação
Etapas
1.
Realização
de pesquisa
bibliográfica
2.
Identificação de teorias de
base
3.
Construção
de protocolo de
pesquisa

4.
Submissão
para Comitê de Ética

5.
Submissão
para exame de
qualificação
6.
Condução
de trabalho de
campo para
levantamento de
dados
7.
Análise de
dados

Detalhamento

• Caracterização do estado-da-arte do conhecimento e teorias de
base;
•
•

Leitura de obras de referência;
Consolidação de conceitos e constructos relacionados ao
projeto de dissertação;
• Estruturação de procedimentos para aplicação de pesquisa em
campo;
• Mapeamento de público-alvo;
• Seleção de amostra e aplicação de pré-teste;
• Ratificação de protocolo de pesquisa;
• Envio de projeto para Comitê de Ética;
• Aguardo de aprovação e/ou recomendações para
prosseguimento do projeto;
• Redação de capítulos necessários para exame de qualificação
do projeto de dissertação;
• Apresentação em banca de qualificação e discussão sobre o
projeto e seu avanço até este momento;
• Coleta de contribuições para análise, ajustes e revisões para
continuidade do projeto de dissertação;

•
•

Seleção de público-alvo;
Condução de observação e entrevistas com atores
selecionados (agricultores e empresas);
• Relatórios de campo;

•
•
•

Proposição de método para análise e interpretação de dados;
Interpretação de dados coletados;
Redação de relatórios finais com resultados do projeto de
8.
Relato de
dissertação;
resultados
• Elaboração de conclusão e apontamentos para trabalhos
futuros;
Fonte: elaborado pelo autor (2017).

A definição das etapas de pesquisa feita neste quadro colaborou para o
pesquisador desenvolver as ideias de modo mais direcionado para alcançar os
objetivos propostos.
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1.7 EMBASAMENTO TEÓRICO

A formação e a situação atual do bioma da Mata Atlântica (CAMPANILI;
SCHAFFER, 2010), mais particularmente um de seus ecossistemas associados – a
Floresta com Araucária (CASTELLA; BRITEZ, 2004; KOCH; CORRÊA, 2010; MAACK,
1968) e o enfoque na erva-mate (CHAIMSOHN et al., 2014; GERHARDT, 2013;
MARQUES, 2014; OLIVEIRA; ROTTA, 1985) deram entendimento sobre a porção
acerca dos ambientes naturais neste projeto.
O entendimento em torno da importância e valor dos serviços ecossistêmicos,
conforme Costanza (2014), Hawken et al. (2002) e e relatório The Economics of
Ecosystems and Biodiversity (TEEB, 2010), bem como o papel que empresas têm
frente ao desafio de manter as áreas naturais (ATHANAS et al., 2006; BORSATO,
2012; HANSON et al., 2012) são passos importantes para a compreensão da relação
que os negócios têm com esses benefícios disponibilizados pela natureza.
Publicações empresariais contribuem para a compreensão sobre a inserção
de práticas favoráveis à conservação da biodiversidade na gestão empresarial.
Também oferecem uma valiosa contribuição sobre como o setor privado tem aceito
as modificações propostas. É o caso de instrumentos como as diretrizes para
publicação de relatórios de sustentabilidade da organização internacional Global
Reporting Initiative (GRI) (GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 2015).
A relação entre meio ambiente e Estudos CTS, com particular interesse na
Teoria Ator Rede para tratar da relação entre empresas, agricultores e áreas naturais,
são base para analisar a contribuição deste projeto aos Estudos CTS e ao PPGTEUTFPR (BAZZO et al., 2003; BIJKER et al., 1987; CALLON, 1987; DAGNINO et al.,
1996; FEENBERG, 1992; KREIMER, 2007; LATOUR, 2012; MARX; SMITH, 1998;
WINNER, 1980)
Vale destacar a importância da teoria ator-rede para analisar os atores
humanos e não-humanos em um mesmo plano de significado e de dependência. Na
dinâmica dos sistemas naturais, insere-se um conjunto de atores humanos (grupos
sociais) e não-humanos (valores, tecnologia, ciência e natureza) que compõem um
campo heterogêneo de interações para agir no coletivo. Os arranjos de organização
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administrativa das instituições vão se constituindo em ambientes sociais estruturados,
tendo em vista as relações internas e externas dos atores na definição das atividades
produtivas.

1.8 ESTRUTURA

A pesquisa resultou uma dissertação dividida em oito capítulos. O primeiro
deles traz a introdução, em que são apresentados o tema e a delimitação da pesquisa,
o problema e as premissas, os objetivos (geral e específicos), a justificativa, os
procedimentos metodológicos e o embasamento teórico do trabalho.
Os capítulos seguintes tratam dos elementos que formam o embasamento
teórico da dissertação, sendo o capítulo 2 para discorrer sobre a conceituação acerca
de biodiversidade, a situação de ecossistemas no Brasil e em particular da Floresta
com Araucária, com o devido enfoque sobre a erva-mate (Ilex paraguariensis). O
capítulo 3 trata dos Estudos CTS, incluindo a interface com outro campo de estudo
interdisciplinar – a História Ambiental. O quarto capítulo aborda a relação entre
empresas ervateiras, áreas naturais e os serviços ecossistêmicos.
O capítulo 5 cuida da metodologia empregada, incluindo a pesquisa
bibliográfica a construção dos protocolos de pesquisas, aplicação de pré-testes e a
orientação para a realização dos estudos de campo.
O município de São Mateus do Sul e a inserção da atividade econômica em
volta da erva-mate neste município é apresentado no capítulo 6.
O capítulo 7 expõe os resultados e discussões alcançados pela pesquisa. Por
fim, no capítulo 8, as considerações finais, observações operacionais e as
recomendações para trabalhos futuros fecham o texto, seguido de elementos póstextuais, as referências e os anexos.
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2 A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

Este capítulo trata do tema da conservação da biodiversidade. Primeiro
apresenta os conceitos em torno deste tema que balizam a discussão. Em seguida,
expõe sobre a conservação da biodiversidade, descrevendo-a como uma agenda
internacional e como o Brasil participa dela. O enfoque seguinte do capítulo é a
aproximação da produção de erva-mate com a Floresta com Araucária e suas áreas
remanescentes no município de São Mateus do Sul – PR.

2.1 BIODIVERSIDADE

O principal dicionário da Língua Portuguesa editado no Brasil, o Dicionário
Aurélio (FERREIRA, 2004) , não trazia em sua edição de 2004 a definição da palavra
“biodiversidade”. Isso pode levar à condução de que esta expressão não existia no
idioma, ainda que fizesse parte de documentos oficiais do governo brasileiro – como
atos da Presidência da República e dos Ministério do Meio Ambiente e das Relações
Exteriores – e estivesse bastante presente no vocabulário de muitos pesquisadores e
estudantes que tratam das Ciências Naturais já no início dos anos 1990.
Em outros campos do conhecimento, como o da gestão empresarial, dos
negócios e do desenvolvimento sustentável, o uso da palavra “biodiversidade” é
habitual (CONSELHO EMPRESARIAL BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL, 2012; WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT, 2017). Até mesmo anúncios e reportagens em meios de
comunicação de massa fazem menção à expressão, permitindo sua popularização 3.
Assim, o fato que o termo ainda não constar no renomado dicionário pode ser
compreendido como algo irrelevante. Além disso, conforme demonstra Franco (2013),
é uma expressão jovem, usada pelas primeiras vezes no final da década de 1980, e
representa uma junção das palavras “diversidade” e “biológica”. Desta forma, pode-se
3O

principal grupo de comunicação de massa do Brasil mantém o projeto Globo Natureza, veiculado
nas emissoras que compõem a Rede Globo de Televisão. A iniciativa começou em 2011 e
frequentemente divulga conteúdo relacionado à biodiversidade, nos mais diversos horários de sua
programação.
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ter um primeiro entendimento de biodiversidade como diversidade biológica, e como
uma definição conceitual adota-se o texto divulgado pela Convenção da Diversidade
Biológica:
Diversidade biológica significa a variabilidade entre organismos vivos de
todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres,
marinhos e outros ambientes aquáticos bem como os complexos ecológicos
de que fazem parte; isto inclui, ainda, a diversidade intra espécies, entre
espécies e de ecossistemas (UNITED NATIONS, 1992, tradução nossa).

Buscando uma interpretação da definição da Convenção, vale ressaltar a ideia
de “organismos vivos de todas as origens”, o que revela a noção de que neste termo
estão incluídas todas as espécies de plantas e animais, dos microrganismos até as
árvores de grande porte e os maiores vertebrados. O segundo ressalto é a ideia de
“organismos vivos que fazem parte de complexos ecológicos”. Segundo Zellmer et al.
(2006), a complexidade ecológica é um conceito extenso e nos dá a noção das
interações e relações entre as mais variadas espécies nos mais variados
ecossistemas, acontecendo sem previsibilidade e linearidade. “O problema é que a
natureza não prescreve sistemas para o cientista; no lugar disso, o cientista deve
assumir a responsabilidade para definições e limites” (ZELLMER et al., 2006, p. 173,
tradução nossa).
Desta forma, complexidade ecológica é um conceito importante para se
compreender a produção da erva-mate sombreada, conforme será tratado adiante
neste mesmo capítulo. Abordar-se-á possíveis condições em que o ecossistema
Floresta com Araucária oferece para a ocorrência e interações da planta, revelando
características

específicas,

conferindo-lhe

atributos

diferenciados

para

sua

comercialização em comparação a outros cultivos de erva-mate.
Retomando a expressão conservação da biodiversidade, vale a pena pontuar
suas semelhanças e diferenças em relação a outras expressões de significado
próximo. A mesma definição da Convenção sobre Diversidade Biológica traz sensos
aproximados de ecossistemas e de conjunto de ecossistemas. Entendendo-se assim,
biodiversidade também pode ter o significado de “natureza”, “patrimônio natural” e de
“áreas naturais”. Logo, quando se trata de “conservação da biodiversidade”, pode-se
igualmente usar “conservação da natureza”.
Vale, ainda, recorrer ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação
(SNUC) para qualificar o termo conservação como um conjunto de medidas para
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manter as condições, características e funções da diversidade biológica das espécies,
dos ecossistemas e das áreas naturais (BRASIL, 2000).
Estas variações de compreensão dos termos colaboram para fazer escolhas.
Na dissertação adotou-se o uso da expressão “conservação da biodiversidade” para
abarcar medidas de manutenção, conservação de áreas naturais, da natureza, do
patrimônio natural, dos ecossistemas, dos complexos ecológicos e das espécies.
Doravante, deve-se compreender, ao longo deste texto, que o termo “conservação da
biodiversidade” assemelha-se à conservação de áreas naturais, dos ecossistemas, e
do patrimônio natural.
Ao fazer esta contextualização, abre-se também uma discussão acerca do
conceito de patrimônio natural que se acabou de oferecer. Importando para este ponto
a abordagem dos Estudos CTS e da História Ambiental que será trabalhada no
capítulo 3 também como aporte teórico, esclarece-se que a visão de natureza não se
sobrepõe à cultura e à participação de pessoas, conforme explanam Gerhardt e
Nodari (2016). Também com esse sentido, Pádua (2010) indaga o quanto a natureza
molda e é modificada pelas sociedades humanas. De maneira correspondente a esta
ideia, Rodrigues contextualiza o papel de técnicas e tecnologias nas alterações das
“relações entre sociedade e natureza e de formas de exploração dos territórios” (2009,
p. 195)

2.2 A CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA

Aumento da população humana e dos padrões de produção e consumo no
último século, e a decorrente expansão industrial e agrícola para atender e satisfazer
as necessidades humanas, multiplicaram a variedade de alimentos e bens pessoais.
Com isto, o Planeta assistiu a um acelerado processo de degradação e perda de
habitats e ecossistemas (WWF, 2016).
Contribuições de estudiosos e cientistas com obras como a publicação de “Os
Limites do Crescimento” (MEADOWS et al., 1972), debates internacionais, chamada
de instituições governamentais de países resultaram na Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, Suécia, em 1972,
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e na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que
aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, em 1992.
Durante esta trajetória, alguns fatos contribuíram para aumentar a atenção
internacional sobre a necessidade de cuidado com o meio ambiente e o Planeta. Entre
os exemplos estão o trabalho da Comissão Brundtland (BRUNDTLAND et al., 1987)
para configurar um padrão em busca de desenvolvimento sustentável.
O encontro de 1992, no entanto, teve repercussões e encaminhamentos mais
relevantes para buscar frear a depreciação do Planeta. Entre essas medidas está a
Convenção sobre Diversidade Biológica4 (UNITED NATIONS, 1992), com o acordo de
conservar a diversidade biológica em todo o planeta. A partir da efetiva adesão dos
países à Convenção, são realizadas reuniões periódicas – chamadas de conferência
das partes (COP5), entendendo que partes são os países signatários do acordo – para
tratar da implementação da Convenção.

2.3 A IMPLEMENTAÇÃO DA CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA

O texto original da Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD6) (UNITED
NATIONS, 1992) apresenta conceitos, princípios, medidas gerais de conservação da
biodiversidade, estímulos à cooperação entre países, necessidade de abordagem
junto à sociedade de cada nação, dentre outros pontos. Porém, o documento original
não revelava real compromisso com a reversão de perda e degradação de
ecossistemas em todo o Planeta.
Ainda assim, a Convenção servia como um instrumento que precisava ser
validado pelos países participantes das Nações Unidas para ser aprovado, a partir de
um momento em que se atinge a vontade da maioria das nações signatárias. Era
necessária a construção de medidas, planos e protocolos para a efetiva
implementação do acordo. E a CBD atingiu este ponto em 1993, quando recebeu 168

4A

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, a Convenção das Nações
Unidas para o Combate à Desertificação e o conjunto de resoluções Agenda 21 são outros principais
resultados da Conferência que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1992.
5Adota-se a versão em inglês desta sigla, de Conference of Parties, por assim se expressar
internacionalmente e também no Brasil.
6Igualmente adota-se a versão em inglês da sigla, de Convention on Biological Diversity.
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assinaturas, permitindo assim o início da realização das COP. Trata-se de encontros
periódicos para negociar e definir as medidas específicas de conservação da
biodiversidade, que posteriormente precisarão ser desempenhadas pelos países e
monitoradas pela Convenção (CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY, 2017a).
A primeira COP da CBD aconteceu em 1994, nas Bahamas, quando se
determinou os instrumentos estruturais para implementação da Convenção –
configuração de secretariado, mecanismos de financiamento, definição de grupos de
assessoramento técnico, entre outros pontos (CONVENTION ON BIOLOGICAL
DIVERSITY, 2017b).
Em 2006, a COP 8 foi realizada na cidade brasileira de Curitiba, Paraná, tendo
entre suas decisões uma recomendação para maior engajamento do setor privado 7
na implementação da Convenção. Houve um consenso acerca do impacto de
empresas sobre a biodiversidade, e a capacidade deste setor para influenciar na
tomada de decisões de governos e na opinião pública. Elas também podem favorecer
a multiplicação de conhecimentos, tecnologias e as capacidades gerenciais e
comunicacionais (CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY, 2017b).
No encontro de 2010, COP 10, na cidade de Nagoya, Japão, resultou em um
plano de ação com algumas metas para manutenção do patrimônio natural em todo o
planeta (CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY, 2010). São as chamadas
“Metas de Aichi” que, entre outros alvos, propõem:
•

Até 2020, pelo menos 17% dos ecossistemas, em especial aqueles de
importância para biodiversidade e serviços ecossistemas serão
restaurados;

•

Até 2020, ecossistemas que proveem serviços essenciais e contribuem
para saúde, meios de subsistência e bem-estar serão restaurados e
protegidos.

A última COP, a de número 13, aconteceu em dezembro de 2016 na cidade de
Cancún, México. Dentre suas decisões, tratou-se dos esforços para implementação
de ações para alcançar resultados estabelecidos nas Metas de Aichi (CONVENTION
ON BIOLOGICAL DIVERSITY, 2017c). O Egito sediará a próximo encontro da COP,
a de número 14, em 2018.
7Empresas

do setor público e de economia mista também devem fazer parte desta recomendação, a
despeito do trabalho da Convenção usar expressão “setor privado” como definição de negócios e
atividades empresariais.
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É importante chamar a atenção para a correspondência de decisões das COP
com o que será discutido mais adiante neste texto sobre empresas ervateiras, áreas
remanescentes da Floresta com Araucária e sobre a provisão de erva-mate
sombreada como um serviço ecossistêmico. É possível entender que a floresta e a
planta nativa aqui estudadas também são objetos – conjuntamente como todos os
outros elementos da natureza – de convenção das Nações Unidas.

2.3.1 Os compromissos brasileiros frente à Convenção

O Brasil tem um papel relevante frente à Convenção da Diversidade Biológica
e ao Planeta em razão de abrigar um quadro expressivo da biodiversidade, conforme
anuncia o Ministério do Meio Ambiente:
O Brasil ocupa quase metade da América do Sul e é o país com a maior
diversidade de espécies no mundo, espalhadas nos seis biomas terrestres e
nos três grandes ecossistemas marinhos. São mais de 103.870 espécies
animais e 43.020 espécies vegetais conhecidas no país. Suas diferentes
zonas climáticas favorecem a formação de zonas biogeográficas (biomas), a
exemplo da Floresta Amazônica, maior floresta tropical úmida do mundo; o
Pantanal, maior planície inundável; o Cerrado, com suas savanas e bosques;
a Caatinga, composta por florestas semiáridas; os campos dos Pampas; e a
floresta tropical pluvial da Mata Atlântica. Além disso, o Brasil possui uma
costa marinha de 3,5 milhões km², que inclui ecossistemas como recifes de
corais, dunas, manguezais, lagoas, estuários e pântanos (MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE, 2017a).

No artigo 6 da CBD, prevê-se que cada país signatário deva “desenvolver ou
adaptar estratégias nacionais, planos ou programas para a conservação e uso
sustentável da diversidade biológica” (UNITED NATIONS, 1992, tradução nossa). Ao
lado de quase 150 nações ao longo da trajetória de implementação da CBD, o governo
brasileiro já apresentou três edições de seu plano nacional (CONVENTION ON
BIOLOGICAL DIVERSITY, 2017e).
Em seu terceiro documento, intitulado “Estratégia e Plano de Ação Nacionais
para a Biodiversidade (EPANB)” (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2016) e
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anunciado como “versão em construção”, o governo brasileiro apresenta a seguinte
visão:8
Até 2050, a biodiversidade brasileira e os serviços ecossistêmicos serão
valorizados, conservados, adequadamente recuperados e utilizados de forma
sustentável, e a sociedade brasileira estará consciente de seu valor intrínseco
e de sua contribuição essencial para desenvolvimento sustentável e o bemestar humano no presente e no futuro (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE,
2016, p. 70).

A consecução desta visão é projetada a partir de objetivos estratégicos e Metas
Nacionais de Biodiversidade para 2020, como forma de internalização das Metas de
Aichi (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2016, p. 3). E, para o monitoramento
dessas metas, se propõe um conjunto de indicadores de resultados e outros
complementares (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2016, p. 75-84), entre os quais
destaca-se aqueles que têm correspondência com a conservação da biodiversidade
da Floresta com Araucária e/ou da erva-mate, conforme é apresentado no Quadro 2.

Quadro 2 – Seleção de indicadores da Estratégia e Plano de Ação Nacionais para a Biodiversidade
diretamente relacionados à conservação da Floresta com Araucária e da erva-mate
Indicador
Cobertura Vegetal Nativa
Remanescente
Espécies da Fauna e Flora
Ameaçadas de Extinção
Espécies da Fauna e Flora
Ameaçadas de Extinção com
Planos de Ação para
Recuperação e Conservação
Recursos Genéticos da Fauna,
Flora e de Microrganismos,
Conservados

Degradação dos ambientes
nativos terrestres
Perda de ambientes nativos
terrestres

8Visão

Descrição
Porcentagem (%) da cobertura vegetal nativa remanescente
em relação à área total das regiões, tendo como referência o
mapa-zero do Projeto de Conservação e Utilização
Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira (PROBIO I).
Número de espécies da fauna e da flora extintas e ameaçadas
de extinção nos biomas brasileiros.
Número das espécies da fauna e flora brasileira ameaçadas
de extinção com Planos de Ação Nacionais (PAN), e
respectiva porcentagem (%) em relação ao total de espécies
da fauna e flora brasileira ameaçadas de extinção
Número de coleções vivas e bancos de germoplasma (fauna,
flora e microrganismos) existentes, condição de
funcionamento, número de espécies e amostras/espécies
conservadas, representatividade geográfica da coleção.
Taxa de degradação da cobertura vegetal nos biomas
(km2/ano), em consequência da extração seletiva de espécies
vegetais (utiliza o mapeamento anual das áreas de floresta em
processo de supressão da vegetação nativa na Amazônia,
onde a cobertura vegetal ainda não foi totalmente removida)
Área (km2) de perda de ambientes nativos pela remoção da
cobertura vegetal nativa em cada bioma (floresta e outras

é um termo que designa um procedimento da gestão empresarial, que dá norteamento para um
conjunto de estratégia e ações para se alcançar uma meta ou um status ou uma situação em um
determinado prazo estabelecido.
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tipologias, incluindo manguezais) e porcentagem (%) de
supressão da vegetação nativa legal e ilegal.
Fragmentação e Conectividade
de Paisagens

Índice de fragmentação e conectividade de paisagens

Número de espécies nativas da biodiversidade brasileira com
informações sobre o valor nutricional incluídas no Banco de
Dados de Composição Nutricional da Biodiversidade. Informa
Valor Nutricional da
sobre o número de espécies da biodiversidade nativa cujo uso
Biodiversidade Brasileira
está sendo promovido, o que representa um incentivo para
sua conservação. Este número seria comparado ao total de
espécies nativas alimentícias priorizadas na “Iniciativa Plantas
para o Futuro”.
Porcentagem (%) de área com cobertura de vegetação de
Cobertura Vegetal em Áreas de
APP e RL cadastradas no CAR para conservação que estão
Preservação Permanente (APP) e
conservadas ou recuperadas, diferenciando o que que já for
Reserva Legal (RL)
devidamente validado pelo órgão competente.
Área (hectares) de APP e RL registradas no Sistema Nacional
de Cadastro Ambiental Rural (SICAR) que estão sendo
restauradas. Deve informar sobre a evolução da área total
Restauração de APP e RL
(hectares) restaurada em comparação à área degradada no
país, com base no Política Nacional de Recuperação da
Vegetação Nativa (Planaveg) (em preparação) e SICAR.
Fonte: elaborado pelo autor com base em Ministério do Meio Ambiente (2016).

Estas metas são suportadas, ainda, por um plano de ação da Estratégia e Plano
de Ação Nacionais para a Biodiversidade. Estes planos foram construídos em
conjunto com entidades governamentais, não governamentais, privadas e instituições
de pesquisa (academia), conforme apresenta o documento do Ministério do Meio
Ambiente (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2016, p. 94-196). Além das ações do
Ministério para conservação da biodiversidade, levou-se em conta outras ações
desenvolvidas por essas entidades participantes em favor da diversidade biológica
brasileira.

2.3.2 As ações governamentais brasileiras em favor da diversidade biológica

A estruturação de um plano de ação para a Convenção da Diversidade
Biológica também leva em conta programas e marcos regulatórios colocados em
prática no Brasil pelo governo federal ou pelos governos nacionais. A fim de
apresentar essas iniciativas, um recorte é feito para aquelas que se relacionam à
manutenção da Floresta com Araucária no estado do Paraná e para conservação da
erva-mate.
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No âmbito da legislação, está a Lei da Mata Atlântica (BRASIL, 2006a), que
traz amplas restrições à supressão de vegetação em áreas de Mata Atlântica e que
considera a Floresta com Araucária como parte do bioma. O Código Florestal
determina áreas obrigatórias para manutenção de vegetação nativa em áreas rurais
(BRASIL, 2012). Os relatos a serem feitos adiante, no capítulo 6, quando se descreve
o cenário e as características de manejo da erva-mate, deixam evidentes os impactos
dessas leis sobre a Floresta com Araucária e a planta nativa.
Dois programas – um federal e um do estado do Paraná – também trazem
implicações para a diversidade biológica tratada nesta dissertação. Trata-se do
Programa de Áreas Prioritárias para a Conservação do Ministério do Meio Ambiente
(2007), o Programa de Áreas Estratégicas para a Conservação da Biodiversidade no
Paraná (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, 2017).
Ambos os programas definem territórios relevantes para a manutenção da diversidade
biológica. Necessariamente, não são áreas oficialmente protegidas. Tais iniciativas
governamentais buscam, sobretudo, incentivar o estabelecimento de boas práticas
humanas que promovam a proteção dessas áreas. O programa paranaense tem,
ainda, uma abordagem para seleção de áreas visadas para processos de restauração
ecológica.
Por fim, o governo federal estabeleceu, em 2000, o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação (SNUC) (BRASIL, 2000), que categoriza áreas oficialmente
protegidas no país – as unidades de conservação – sendo de administração federal,
estadual, municipal ou particular. Exemplos de unidades de conservação são os
parques nacionais, parques estaduais, reservas biológicas, estações ecológicas e
reservas particulares do patrimônio natural, entre outras categorias. No Brasil,
existiam em fevereiro de 2017 2.071 dessas unidades, perfazendo um total de mais
de 1,5 milhão km2 de áreas protegidas (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2017b).
Para o caso do município de São Mateus do Sul, as implicações territoriais das
áreas prioritárias ou estratégicas para conservação serão tratadas na seção 2.5.1.
Os governos federal e estadual também estruturam iniciativas às espécies da
flora e fauna ameaçadas de extinção, como a divulgação das “listas vermelhas” – uma
espécie de cadastro em que se relaciona e se categoriza o nível de ameaça de
extinção para plantas e animais que se enquadram nesta classificação.

35

Adicionalmente, governos federal e estadual do Paraná, lembrando o foco deste
trabalho, empreendem iniciativas para proteção dessas espécies da Mata Atlântica.
Nota-se que a espécie de planta de maior interesse deste trabalho, a ervamate, enquadra-se em categoria “menos preocupante” (LC), o que significa que ela
não se classifica como ameaçada (CENTRO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DA
FLORA, 2017).
Vale, ainda, mencionar um programa do Ministério do Meio Ambiente que
mantém o programa Plantas para o Futuro com a proposta de fazer “a identificação, a
priorização, e a divulgação de informações sobre o uso de espécies de plantas
nativas, de importância econômica atual ou potencial, hoje sub-utilizadas, em
benefício da sociedade” (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2017c). Tal programa
tem como finalidade valorizar a biodiversidade nacional. Uma das espécies
identificadas como “planta para o futuro” é justamente a erva-mate, por conta do
potencial econômico de suas aplicações alimentícias e farmacêuticas (CORADIN et
al., 2011, p. 632).
Para encerrar esta seção sobre programas governamentais voltados à
conservação da biodiversidade, relata-se que, até a realização da pesquisa para esta
dissertação, a prefeitura de São Mateus do Sul não dispunha ainda de iniciativa
específica para conservação da biodiversidade no território do município.

2.4 A SITUAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NO BRASIL

O território brasileiro é formado por seis biomas – Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica, Pampas e Pantanal. Além deles, há um grande conjunto de
ecossistemas costeiros e marinhos no extenso litoral brasileiro. São ambientes
diferentes que igualmente convivem com situações distintas quanto à sua
conservação.
Como interesse específico desta dissertação, a atenção é dada à Mata
Atlântica o o ecossistema associado a este bioma, a Floresta com Araucária. Desde
o início do período de colonização a partir de 1500, a Mata Atlântica vem passando
por intensa transformação e perda de suas áreas (TABARELLI et al., 2012).
Atualmente, de sua área natural de distribuição de quase 1,3 milhão de km 2,
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representando uma cobertura de 15% do território brasileiro em 17 estados do país
(CAMPANILI; SCHAFFER, 2010), restam menos de 15% de suas áreas naturais
(FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA; INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS
ESPACIAIS, 2015b). Vale ressaltar que este percentual envolve distintas
classificações quanto ao efetivo estado de conservação – de áreas em bom estado
de conservação (pouco ou não alteradas ao longo do tempo) até áreas que sofreram
algum tipo de degradação, mas que demonstram indicadores de recuperação ou
manutenção da qualidade de seus ecossistemas (CASTELLA; BRITEZ, 2004;
FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA; INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS
ESPACIAIS, 2015b).
A Mata Atlântica abriga distintos ecossistemas como, entre eles, a Floresta
com Araucária, florestas de encostas, campos de altitude, manguezais e restingas
(CAMPANILI; SCHAFFER, 2010; FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA; INSTITUTO
NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS, 2015b). Entre estes ecossistemas
associados, a Floresta com Araucária tem a Região Sul do Brasil como sua área de
ocorrência, sendo cerca de 182 mil km2 (MAACK, 1968).
A beleza cênica de suas paisagens e sua diversidade biológica vai muito além
da árvore araucária (Araucaria angustifolia), que lhe dá o nome e torna-se como sua
principal característica, e envolve outras espécies da flora e da fauna (CASTELLA;
BRITEZ, 2004). Além disso, a Floresta com Araucária traz para os paranaenses e os
brasileiros da Região Sul uma série de atributos que se mesclam com a cultura desse
povo (KOCH; CORRÊA, 2010).

2.5 A FLORESTA COM ARAUCÁRIA NO ESTADO DO PARANÁ

Segundo Maack (1968), no estado do Paraná, o território de ocorrência original
da Floresta com Araucária era de 7.378.000 hectares, o que equivale a 37% da
superfície do estado. Apesar do relevante valor ambiental e social, estima-se que
havia em 2001 0,8% de remanescentes em bom estado de conservação da Floresta
com Araucária no estado (CASTELLA; BRITEZ, 2004).
A trajetória de desaparecimento deste patrimônio natural é relatada por
Carvalho (2010), Gubert Filho (2010) e Silva et al. (2015) que descrevem as atividades
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econômicas aceleradoras da substituição das florestas – com destaque para a
exploração madeireira. De forma adicional, políticas governamentais, como a de
Getúlio Vargas na metade do Século XX, também favoreceram a ocupação territorial
na região de ocorrência dessa floresta (OLIVEIRA, 2016).

2.5.1 A Floresta com Araucária no município de São Mateus do Sul

Para Castella e Britez (2004, p. 230), o município de São Mateus do Sul contava
com seu território integralmente inserido (134.025,8 hectares) na ecorregião da
Floresta com Araucária. Para esses autores, em 2001, os remanescentes da floresta
no município se distribuíam em 12.071,1 hectares de estágio sucessional inicial,
20.616 hectares em estágio médio e sem registro para estágio avançado. Havia
naquele ano, ainda, 2.267,8 hectares de áreas com predomínio de pinheiros.
A definição de estágios sucessionais é consoante a características como
número de espécies, estrutura da vegetação, característica do sub-bosque, presença
de lianas, epífitas e taquaras – para sinalizar maturidade ou perturbações no
ambiente, características da paisagem e de ameaças (CASTELLA; BRITEZ, 2004, p.
16).
Segundo a metodologia deste trabalho, as diferenças desses estágios para a
região de São Mateus do Sul são (CASTELLA; BRITEZ, 2004, p. 168):
•

Inicial: altura de cerca de 10 metros e variação diamétrica arbórea de 5
a 40cm. No que diz à presença de Araucaria angustifolia, pode haver
indivíduos de até 20 metros de altura e diâmetros de 10 a 80cm;

•

Médio: as árvores podem chegar a 16 metros de altura e seu diâmetro
variando de 5 a 50cm. Quando há presença dos pinheiros araucária, os
indivíduos chegam igualmente a 20 metros de altura e diâmetro de 20 a
80cm.

•

Avançado: neste estágio, as árvores chegam a 20 a 25 metros de altura,
com diâmetro de 40 a 100cm, encontrando-se, no estrato superior, a
araucária e canelas (Ocotea dyospirifolia, Cedrela fissilis, Ocotea
puberula, O. nutans e Ocotea porosa). Abaixo deste estrato, há um outro
com a presença de árvores que chegam a 10 metros de altura e formam
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um ambiente vegetal bastante denso (com a presença de muitas
espécies).

O município de São Mateus do Sul tem praticamente todo o seu município
abrangido como área prioritária para conservação (MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE, 2007) e como área estratégica para conservação da biodiversidade no
Paraná (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, 2017).
Ainda assim, a situação é de ameaça às áreas remanescentes do ecossistema que
ocorre no município: a Floresta com Araucária.
Segundo estudos da Fundação SOS Mata Atlântica e Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (2015b), o município guarda apenas 13% de remanescentes
florestais naturais, conforme está representado na Figura 2. Vale ressaltar que tal
classificação difere da de Castella e Britez (2004). Enquanto a primeira abrange
distintos estado de conservação como remanescentes – perto de 17,5 mil hectares –
, a segunda leva em conta apenas as áreas em bom estado de conservação – aquelas
que praticamente não sofreram degradação ambiental, o que tem resultado zero para
o município de São Mateus do Sul.
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Figura 2 –Remanescentes de vegetação nativa no município de São Mateus do Sul – PR

Fonte: elaborada pelo autor com base em Fundação SOS Mata Atlântica e Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (2015b)

As características ambientais de São Mateus do Sul não se resumem aos
remanescentes de Floresta com Araucária e aos estoques de erva-mate. O Rio Iguaçu
tem destaque na paisagem do município. A abundância de um outro elemento natural,
o minério do xisto, também possibilitou a instalação de uma atividade econômica que
muito interferiu na economia e nas dinâmicas ambiental, social e econômica do
município.

2.6 A ERVA-MATE

Para Castella e Britez (2004, p. 219), a erva-mate (Ilex paraguariensis)
associada à Floresta com Araucária (Floresta Ombrófila Mista) se apresenta nos
estágios sucessionais inicial, médio e avançado deste ecossistema. A erva-mate tem
na extensão deste ecossistema o principal ambiente onde encontra as condições para
se desenvolver. Foi cientificamente descrita pelo botânico francês Auguste de SaintHilaire em 1820, mas muito antes disso já fora objeto de descoberta e consumo por
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povos indígenas da América do Sul (GERHARDT, 2013; MARQUES, 2014). Ao longo
do tempo, o consumo da erva-mate foi disseminado especialmente nos estados do
sul do Brasil, assim como na Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai (COSTA, 1995).
Muito consumida em forma de bebidas do tipo chimarrão, tererê (esses dois
modos também como herança da cultura indígena) e chás, o cultivo da erva-mate
permitiu sólidas atividades econômicas no sul do Brasil entre o final do Século XIX e
as primeiras décadas do Século XX (GERHARDT, 2013), chegando, no Paraná, ser
um grande motivador para a construção entre 1880 e 1885 da primeira ferrovia do
estado, ligando Curitiba ao porto de Paranaguá para favorecer as exportações da
época (COSTA, 1995). Carvalho (2017) e Berté (2011) indicam, ainda, outros usos
possíveis para a erva-mate, como para adubo de hortigranjeiros, na indústria
cosmética, na alimentação animal, uso medicinal e paisagístico.
Este quadro, que envolve cultura, história e economia, foi possível graças à
capacidade de um ecossistema e de seus processos ecológicos virem a possibilitar a
ocorrência da Ilex paraguariensis, ou seja, o funcionamento composto pelas espécies
relacionando-se com o ambiente em que se desenvolvem. A espécie – “uma arvoreta
do porte da laranjeira, alcançando excepcionalmente oito a dez metros de altura”
(KARAS, 1982), tem associação intensa com o ambiente, dependendo de aves
(principalmente o pássaro sabiá) para a dispersão de suas sementes, do solo úmido
da serapilheira para dar as condições para sua germinação, do sombreamento de
árvores de grande porte – como as araucárias, imbuias e cedros – para permitir seu
crescimento e de insetos para sua polinização (CARVALHO, 2017; KARAS, 1982;
OLIVEIRA; ROTTA, 1985). Fatores como topografia e climas temperados e úmidos –
constituídos por médias amenas de temperaturas e regime regular de chuvas –,
também são fatores do ecossistema relevantes para a erva-mate (KARAS, 1982;
OLIVEIRA; ROTTA, 1985).
Em regiões com a de São Mateus do Sul, o cultivo de erva-mate é bastante
demarcado pela associação com as áreas remanescentes de Floresta com Araucária
em seus diferentes estágios. Conforme apresentado em Marques (2014), o Quadro 3
demonstra a caracterização de ervais em cultivo associado a áreas naturais. O
trabalho do pesquisador foi desenvolvido no Planalto Norte de Santa Catarina, uma
região que guardas semelhanças aos cultivos encontrados na região de São Mateus
do Sul.
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Quadro 3 – Caraterização de ervais
Paisagem
1 Erval em Mata
2 Erval em Mata
aberta
3 Erval em Caíva
4 Erval em Caíva
Aberta
5 Erval em Caíva
Muito Aberta
6 Erval Plantado em
Mata Aberta
7 Erval Plantado em
Caíva Aberta
8 Erval Nativo Aberto
- Potreiro
9 Erval Nativo Aberto
- Desmatado

10 Erval Nativo Aberto
- Lavoura
11 Erval Plantado
Sombreado
12 Erval Plantado
Aberto
13 Erval Plantado
Aberto com lavouras
Fonte: Marques (2014)

Descrição geral
Caracterizado pela cobertura florestal mais conservada, erval
nativo, sem a presença constante de animais
Cobertura florestal mais aberta pela ação antrópica, erval nativo,
sem a presença constante de animais.
Cobertura florestal relativamente conservada, erval nativo, presença
constante de animais, sub-bosque com presença de pastagens.
Cobertura florestal mais aberta pela ação antrópica, erval nativo,
presença constante de animais, sub-bosque dominado pelas
pastagens na maior parte da área.
Cobertura florestal muito aberta pela ação antrópica, em transição
para potreiro, erval nativo, presença constante de animais, as
pastagens dominam toda a área.
Mata aberta com intenso adensamento de erveiras, mais de 50% da
produção oriunda de erveiras plantadas, sem a presença constante
de animais.
Caíva aberta com intenso adensamento de erveiras, mais de 50%
da produção oriunda de erveiras plantadas, presença constante de
animais.
Pastagens perenes (potreiro) com presença significativa de ervamate, erval nativo, normalmente com árvores esparsas por toda a
área, porém não ultrapassam o estágio inicial de regeneração.
Erval em que a maioria das árvores foram retiradas para priorizar o
erval nativo, com presença de árvores remanescentes, mas
perdendo a característica de formação florestal, sem presença
constante de animais.
Áreas de lavoura anuais com presença significativa de erva-mate
nativa.
Plantio de erva-mate com presença de outras árvores em toda a
área, no entanto sem caracterizar cobertura florestal.
Plantio de erva-mate em área aberta, em forma de monocultura ou
pomar, podendo apresentar árvores esparsas, sem associação com
agricultura.
Plantio de erva-mate em área aberta, em forma de monocultura ou
pomar, associado com lavouras anuais.

A seção 7.1.2 apresenta a aplicação deste quadro às propriedades rurais que
integraram a pesquisa.
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3 PERSPECTIVAS DOS ESTUDOS CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE PARA
A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E A PRODUÇÃO DE ERVA-MATE

Este capítulo apresenta a sustentação que a teoria dos Estudos CTS pode
trazer para o desenvolvimento da pesquisa deste trabalho e compreensão do tema de
estudo. Os principais conceitos de CTS são apresentados a seguir. Recorre-se a um
outro campo de conhecimento, o da História Ambiental, para ao mesmo tempo tê-lo
como suporte teórico e para conhecer uma produção científica que contribui para uma
maior nitidez na interpretação de eventos da conservação da natureza sem se afastar
dos Estudos CTS e buscando o exercício da interdisciplinaridade.
A análise do percurso ambiental destinado para a Floresta com Araucária e o
cultivo de erva-mate pode ser aprofundada quando realizada a partir da perspectiva
dos Estudos CTS (BAZZO et al., 2003; BIJKER et al., 1987; BIJKER; PINCH, 2008;
CALLON, 1987; DAGNINO et al., 1996; FEENBERG, 1992; KREIMER, 2007;
LATOUR, 2012; MACKENZIE; WAJCMAN, 1996; MARX; SMITH, 1998; PRITCHARD,
2013; STEVEN YEARLEY, 2008; WINNER, 1980). É um campo que exige uma
discussão interdisciplinar, a qual se desdobra de aspectos apresentados pelas
Ciências Naturais e Sociais, acrescentando conhecimentos de outras naturezas, como
os saberes tradicionais, a formação cultural e as questões político-econômicas.
As teorias e os conceitos dos Estudos CTS serviram de base para se analisar
a trajetória da Floresta com Araucária e mais particularmente a erva-mate. Na
perspectiva de abordagem sugerida para a história deste ecossistema, é possível
acompanhar como se formaram as metas de desenvolvimento sociotécnico e as
particularidades culturais e sociais ao longo dos anos. Neste contexto, deparara-se
com um grupo de conflitos e contradições que direcionaram os discursos para a
criação de supostas benesses, concomitantemente com o desaparecimento de
características naturais relevantes para a permanência da paisagem de florestas.
O panorama a ser explorado encontra-se nesta linha de raciocínio que privilegia
os desencontros entre a preservação, a conservação, a exploração e a destruição de
ecossistemas relevantes para a qualidade de vida dos seres vivos e as prerrogativas
de um “desenvolvimento econômico” condutor do pensamento mítico da velha
economia clássica.
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Considera-se o papel de atores humanos interagindo com as técnicas, valores,
tecnologias, elementos da natureza, os quais estão presentes nas dinâmicas da
realidade do ecossistema. Questiona-se até que ponto as perspectivas de
conservação da floresta e desenvolvimento territorial são viáveis tendo em vista o
protagonismo do ator humano.

3.1 OS ESTUDOS CTS

Os estudos sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) tiveram seu
estabelecimento acentuado na segunda metade do Século XX (BAZZO et al., 2003),
coincidindo com o processo de desenvolvimento verificado após a Segunda Guerra
Mundial em várias áreas do conhecimento e da economia de muitos países.
O enfoque CTS se ocupa em combater a visão regular (convencional) de uma
tecnologia desvinculada das pessoas – sejam essas pessoas usuárias, beneficiárias,
desfavorecidas ou mesmo apenas ambiciosas de um produto ou serviço tecnológico.
Assim, o campo do conhecimento Ciência, Tecnologia e Sociedade procura chamar
atenção para a necessidade de se considerar que não se faz tecnologia sem pessoas
(MACKENZIE; WAJCMAN, 1996). Nesse sentido, em um capítulo do livro “Introdução
aos estudos CTS”, Bazzo et al. (2003) apresentam os Estudos CTS como “entendidos
como uma reação acadêmica contra a tradicional concepção essencialista e
triunfalista da Ciência e da Tecnologia” (p. 119).
Alguns conceitos tomam lugar para aprofundar a abordagem dos estudos CTS.
Entre os principais estão: o “determinismo tecnológico” (FEENBERG, 1992; MARX;
SMITH, 1998), “construção social da tecnologia” (BIJKER et al., 1987), “sistemas
tecnológicos” (WINNER, 1980) e a “teoria do ator rede” (CALLON, 1987; LATOUR,
2012). Na perspectiva política, os estudos CTS também abordam a relação deste
campo do conhecimento com desenvolvimento socioeconômico, relações culturais e
ações governamentais, conforme trabalham Kreimer (2007) e Dagnino et al. (1996),
ao analisarem o contexto de Ciência e Tecnologia na América Latina.
Outros autores se ocuparam ainda de desenvolver o olhar de CTS a partir da
perspectiva do meio ambiente. Yearley (2008), por exemplo, chama a atenção quando
afirma que “no nível mais simples, o conhecimento científico é indispensável para as
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políticas ambientais contemporâneas porque a Ciência nos conta como a natureza é”
(p. 921, tradução nossa).
Por sua vez, Sarah Pritchard (2013) faz uma conexão dos Estudos CTS com o
campo da História Ambiental, revelando como uma área contribui e se complementa
com a outra. Aproveitando esta proposição, vale a pena recorrer a algumas
fundamentações da História Ambiental a fim de enfatizar alguns aspectos da
conservação da biodiversidade da Floresta com Araucária e da erva-mate.

3.1.1 O campo da História Ambiental e sua relação com os Estudos CTS

O norte-americano Donald Worster desenvolve um olhar sobretudo de conexão
da abordagem ambiental com o ser humano, em ambos os sentidos, relacionando
natureza e ações humanas. Para ele, a História Ambiental “rejeita a premissa
convencional de que a experiência humana se desenvolveu sem restrições naturais,
de que os humanos são uma espécie distinta e "supernatural", de que as
consequências ecológicas dos seus feitos passados podem ser ignoradas”
(WORSTER, 1991, p. 199).
Em um outro nome capital para a pesquisa da História Ambiental no Brasil, José
Augusto Drummond, encontra-se uma explicação sobre uma das explorações que o
campo do conhecimento faz acerca do uso dos recursos naturais e os estilos
civilizatórios das sociedades humanas. Para o autor:
As ciências naturais contribuem na identificação do conjunto de recursos
naturais disponíveis no território de uma sociedade. No entanto, as próprias
ciências sociais fazem o principal: na história das civilizações, em alguns
ramos da antropologia cultural e na geografia humana os historiadores
ambientais encontram conceitos e enfoques úteis para estudar o papel da
cultura nos usos dos recursos. (DRUMMOND, 1991, p. 182)

Por outro lado, José Augusto Pádua (2010) apresenta outros aspectos que são
analisados nas abordagens dos Estudos CTS. Entre eles, estão o comportamento
interdisciplinar e a questão que o autor coloca como pertencente à modernidade – “a
ideia de que relação com o ambiente natural colocou um problema radical e
inescapável para a continuidade da vida humana” (2010, p. 83) – questão que ele
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relaciona às transformações urbano-industriais, as expansões coloniais, incorporação
de regiões naturais e “também da institucionalização da ciência como um modo
privilegiado de entendimento do mundo” (p. 84).
Como complemento a este campo de conhecimento, Regina Horta Duarte
(2004) chama a atenção para a produção literária brasileira que descreve aspetos
históricos do meio ambiente, a qual vem sendo construída por obras significativas ao
longo do tempo de autoria de Capistrano de Abreu, Sérgio Buarque de Holanda, Caio
Prado Junior e Euclides da Cunha9 e outros. Além do mais, pode-se ampliar este
acervo com maior participação e produção de historiadores e ambientalistas.

3.1.2 Interfaces da História Ambiental, Estudos CTS e conservação da biodiversidade
da Floresta com Araucária

Para o propósito desta dissertação, os Estudos CTS e a História Ambiental
oferecem elementos para construir argumentações acerca do cultivo de erva-mate
como aspecto relacionado à conservação da diversidade biológica da Floresta com
Araucária. A seleção dos estudos destes campos teóricos partiu do âmbito da atuação
docente e produção científica do PPGTE, assim como em intercâmbios
interdisciplinares em eventos científicos e da pesquisa por palavra-chave que
associassem os termos erva-mate e conservação da biodiversidade para além das
Ciências Naturais.
Quatro produções científicas contribuem para compreender a conexão da
História Ambiental da Floresta com Araucária com os Estudos CTS. Extratos de teses
de doutoramento como, por exemplo, a de Miguel Carvalho (2010) sobre a instalação
de uma empresa extrativista de madeira nos estados de Santa Catarina e Paraná; o
trabalho de Marcos Gerhardt (2013), que apresenta a História Ambiental da ervamate; e a tese de Anésio Marques (2014) que se contextualiza em torno da erva-mate
e do papel da agricultura familiar no cultivo da planta e suas relações com a Floresta
com Araucária no Planalto Norte de Santa Catarina. Finalmente, os estudos de Samira
9As

obras relacionadas a esses autores são: Capítulos de História Colonial (1907), de Capistrano de
Abreu; Monções (1946), Caminhos e Fronteiras (1957) e Visões do Paraíso (1959) de Sérgio Buarque
de Holanda, Formação do Brasil contemporâneo (1942), de Caio Prado Júnior, e Os Sertões (1901),
de Euclides da Cunha.
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Moretto (2014), que na sua narrativa apresenta desencontros e descobertas sobre a
feijoa – uma planta nativa da Floresta com Araucária, praticamente desconhecida dos
brasileiros, mas cultivada e valorizada em outros países.
As quatro teses10 são ricas para entender, sob enfoques e particularidades
próprias dos autores, passagens em torno da Floresta com Araucária. Representam
mostras de conhecimento sobre este ecossistema exclusivo do sul do Brasil,
tecnicamente chamado de Floresta Ombrófila Mista e conhecido popularmente
também como Mata das Araucárias ou Floresta de Pinheiros.
O trabalho de Miguel Carvalho (2010) trata da instalação de uma serraria de
grande porte que resultou no desaparecimento de boa parte da Floresta com
Araucária. Este foi um negócio de muitos fazendeiros, políticos e autônomos – e o
município de São Mateus do Sul guarda muitos de seus herdeiros, inclusive.
Para este tipo específico de desflorestamento, recorre-se à compreensão do
fato por meio da argumentação de Winner (1980) ao abordar sistemas tecnológicos.
O autor constrói o conceito de tecnologias que podem determinar ambientes próprios
de interdependências – criando necessidades de tecnologias complementares à
tecnologia introduzida. Sob este contexto, instalou-se no sul do Brasil a empresa
Southern Brazil Lumber and Colonization (Lumber) no início do Século XX, conforme
informa o trabalho de Carvalho (2010).
As operações desta empresa estavam associadas ao estabelecimento de uma
obra de infraestrutura de grande expressividade para a época. A Lumber, de capital
norte-americano, pertencia à Brazil Railway, responsável por construir mais de 1.400
km da ferrovia São Paulo – Rio Grande. A interdependência de tecnologias se deu
entre a ferrovia e a serraria, pois na medida em que se abriam os caminhos,
derrubavam-se florestas. O acesso aos estoques de araucária, uma madeira de
qualidade e alto valor comercial, concretizou os negócios e consolidou um sistema
tecnológico (ferrovia-serraria) determinante de mudanças para a região da Floresta
com Araucária. As transformações na paisagem e os impactos socioambientais,

10Das

quatro teses, apenas Marques (2014) não foi produzida no âmbito do Laboratório de Imigração,
Migração e História Ambiental (LABIMHA), do Programa de Pós-Graduação em História da
Universidade Federal de Santa Catarina. Entre as linhas de pesquisa deste Programa, há uma
destacada produção científica de artigos, dissertações e teses sobre História Ambiental. Ainda que o
trabalho de Marques não tenha esta origem, sua excelente contribuição para se entender a produção
de erva-mate na agricultura familiar tanto traz como poderia receber intercâmbios produtivos com a
História Ambiental.
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econômicos e culturais ficaram para quem ficou, e os negociantes levaram lucros e
benefícios para o capital que se apropriava dos recursos naturais.
Tais transformações não se limitaram à operacionalização e à extração da
madeira enquanto duravam seus estoques. Em poucas décadas, antes do final da
primeira metade do Século XX, percebia-se o esgotamento das reservas de madeira
e, consequentemente, da Floresta com Araucária. A partir de então, o que se assistia
no campo governamental era a busca por importação de tecnologias para permitir a
continuidade do mercado de madeira no Brasil.
Estudos e desenvolvimento científico são apoiados para implantação de cultivo
de espécies – principalmente pinus e eucalipto – para prosseguimento de
fornecimento de madeira e celulose e de viabilização da indústria madeireira. Nesta
passagem do trabalho de Carvalho (2010) encontra-se a correspondência entre a
crítica de pesquisadores latino-americanos de CTS, e a abordagem de governos do
continente para a Ciência e Tecnologia. Tais circunstâncias se aderem à trajetória da
exploração da madeira, sem mesmo se levar em conta as preocupações e efeitos
ambientais. Autores como Dagnino et al. (1996) e Kreimer (2007) demonstram como
se desenvolveram políticas de transferência de tecnologias a partir da instalação de
empresas multinacionais, programas de substituição de importações e busca para
inserção da economia do país no contexto internacional.
A presença da mão governamental em políticas que acabam por moldar a
busca pelo desenvolvimento tecnológico também se faz presente em atividades
econômicas, como a da erva-mate. Conforme apresenta Marcos Gerhardt (2013), em
sua tese sobre a história ambiental desta espécie fortemente vinculada à Floresta com
Araucária, os governos estavam associados à produção e comercialização da erva.
Passagens como limitações a exportações, criação de impostos ou tentativas do
governo paranaense de inspeção para evitar falsificação da erva-mate são exemplos
de intervenções. Este evento ocorria em meio à pujança daquela atividade no Século
XIX em torno do comércio das folhas da Ilex paraguariensis com a mistura do mate
processado e outras plantas, como forma de aumentar volumes e receitas na venda
e exportação do produto. A tentativa do governo, neste caso, era combater a
falsificação de modo a fazer perdurar os negócios e evitar o desinteresse de
importadores do produto.
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A lida com a erva-mate, também narrada por Gerhardt (2013), desde os povos
indígenas até os industriais no século XX, igualmente oferece farto material para uma
análise nos Estudos CTS. Exemplo disso é o conceito de construção social da
tecnologia (BIJKER et al., 1987; BIJKER; PINCH, 2008), enfatizando o envolvimento
da sociedade no desenvolvimento e progresso da tecnologia e na confecção de
artefatos tecnológicos.
Na trajetória da erva-mate, associar o conceito aos fatos é simultâneo,
sobretudo, quando se leva em conta os saberes de povos indígenas e agricultores
tradicionais. O convívio deles com as técnicas e tecnologias para identificação das
erveiras em meio à Floresta com Araucária é um exemplo singular de um grupo social
nativo. Os colonizadores Jesuítas, a propósito, também têm sua contribuição na
construção social da tecnologia, por conta do papel que tiveram na recusa e posterior
disseminação do hábito de consumir erva-mate. Seguem-se, concomitantemente, a
criação de equipamentos e processos para secagem da planta e de instrumentos para
seu consumo – como as cuias e as bombas, respectivamente, o recipiente e os
canudos usados para sugar o líquido do chimarrão, forma de consumo mais conhecida
da erva-mate.
Em outra análise sobre a erva-mate, Marques (2014) pesquisou o papel dos
agricultores familiares no cultivo da planta no Planalto Norte de Santa Catarina –
região que abriga importantes remanescentes da Floresta com Araucária. Revela a
importância da presença da atividade econômica na propriedade rural de pequeno
porte, em contraponto a modelos convencionais da agricultura de extensão. Visto por
este ângulo, a lida dos agricultores familiares é contrária ao que Marx e Smith (1998)
e Feenberg (1992) chamam de determinismo tecnológico. Este conceito do campo
dos Estudos CTS teoriza, de forma crítica, a essencialidade da Ciência e da
Tecnologia nos processos produtivos. Assim, ambas passam a determinar todos os
cursos que geram conhecimento, desenvolvimento e as condições de comportamento
e trabalho das pessoas.
Quando Marques apresenta o desempenho dos cultivadores familiares de ervamate, percebe-se um curso “contra a corrente” em relação às buscas convencionais
que a Ciência e Tecnologia fazem em torno do desenvolvimento do cultivo de uma
planta, como soja ou milho. Estes plantios são tratados como monoculturas que
podem requerer melhoramento genético, modificação e alteração genéticas,
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alinhamento da cultura, mecanização entre outras exigências e padronizações que
são recomendadas na forma mais comum em cultivos de commodities.
Por outro lado, Marques valoriza o conjunto de técnicas e tecnologias dos
agricultores familiares daquela região como uma contribuição à permanência de áreas
remanescentes do meio natural. Apresenta a forma de cultivo da erva-mate
sombreada – cultivada sob a sombra de áreas de floresta – como solução de impacto
reduzido para a agricultura. Esta argumentação do autor faz correspondência ao que
Callon (1987) e Latour (2012) apresentam como Teoria Ator-Rede, no âmbito de CTS.
Tal teoria considera o papel que atores humanos e não-humanos
desempenham em torno de um evento, conceito, circunstância ou algum outro tipo de
mecanismo. Desta forma, seriam questionados os olhares sobre as estratégias de
conservação da floresta e desenvolvimento territorial que consideram apenas a
presença humana como protagonista exclusiva da ação. Baseando-se no conceito de
actante, ou seja, o elemento não-humano – como a atividade econômica da erva-mate
e o tipo de cultivo sombreado – atua como um agente e também determina os
processos e rumos que um fato pode tomar. Consequentemente, o actante deve ser
entendido como ator da rede que forma os ecossistemas da Floresta com Araucária e
sua diversidade biológica explorada.
A teoria ator-rede também percorre o último trabalho selecionado para esta
análise – a tese de Samira Moretto (2014) sobre a feijoa (Acca sellowiana), também
conhecida pelo nome de goabeira serrana. Trata-se de uma fruta bastante presente
na Floresta com Araucária, que é pouquíssimo manejada ou cultivada no país. Na
Colômbia e Nova Zelândia, o cultivo e o consumo da espécie são bastante difundidos.
Moretto narra o papel de atores e actantes em torno do fruto – seja no seu comércio
em outros países e as tentativas, a partir dos anos 1980, que a Ciência e a Tecnologia
têm feito para ter comércio crescente no Brasil.
O trabalho sobre a feijoa também se alinha a outros conceitos dos Estudos
CTS, quando pode-se colocar o desconhecimento e baixo consumo da fruta no Brasil
como uma questão de determinismo tecnológico. O que se observa são padrões
científico-tecnológicos que determinam o progresso ou não do cultivo, que pode fazer
parte de uma cesta de frutas “exóticas” bastante reduzida que alimentam os
brasileiros. Por outro lado, a classificação dada à espécie nativa por programa do
Ministério do Meio Ambiente é promissora: “planta para o futuro” (CORADIN et al.,
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2011) – distinção igualmente concedida à erva-mate. Por ter valor econômico e ser
nativa, o interesse pelo cultivo pode ser explicado com a colaboração de Dagnino et
al. (1996) e Kreimer (2007), os quais destacam as consequências provocadas pelas
decisões da ciência e da tecnologia ao não valorizar os recursos locais na América
Latina.
As quatro teses pesquisadas trazem, ainda, uma riqueza de dados e
informações complementares de situações e fatos decorridos na trajetória
socioeconômica, ambiental, histórica e cultural da Floresta com Araucária que pode
dar continuidade para a análise de interfaces de saberes e conhecimentos
disciplinares e interdisciplinares.
O exercício da introdução dos conceitos de História Ambiental chama para um
olhar investigativo ao longo do tempo e do espaço, valorizando dados e levantamentos
de faces distintas das ciências disciplinares e interdisciplinares. Um evento
socioambiental, relacionando-o às questões da natureza, da cultura, das pessoas e
da economia é uma contribuição que extrapola as “caixas pretas” da construção do
conhecimento e estimula a ampliar análises e contextos. Recupera-se o que
aconteceu e o que está acontecendo para assim favorecer o resgate de saberes e
conhecimentos “perdidos” que podem juntar eventos isolados, descontextualizados,
esquecidos de contextos relevantes na busca pela compreensão de narrativas.
De modo similar, no que diz respeito à interdisciplinaridade, a abordagem dos
Estudos CTS também oferece um universo diversificado e crítico para tecer encontros
e desencontros entre os saberes tradicionais e científicos, tanto na construção das
técnicas e das tecnologias, bem como nas suas relações com a sociedade – e a
sociedade com elas.
Nesse sentido, as vivências e o trabalho em um ambiente natural como a
Floresta com Araucária oferecem vastas possibilidades de análise para a ciência,
tecnologia e sociedade, que se conectam e desconectam no sentido do
desenvolvimento e manutenção do patrimônio natural, responsáveis por gerar
condições de sobrevivência e riquezas, ainda que ameaçados pela degradação e
desmatamento.
O aprofundamento do estudo permitiu tanto encontrar aspectos da análise
crítica do conhecimento técnico-científico, seus intercâmbios com as questões sociais,
quanto encontrar aspectos históricos complementares. Deste modo, pretendeu-se
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traçar nova trajetória argumentativa que evite as perdas da degradação ambiental
provocada por atividades humanas vindas do passado, mas que inspire a construção
de relações mais benéficas para os atores envolvidos.
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4 EMPRESAS E ÁREAS NATURAIS

O propósito deste capítulo é apresentar a produção científica recente sobre o
tema “empresas e biodiversidade”, como elemento para geração de conhecimento e
estímulo à ampliação das ações de sustentabilidade e de gestão ambiental por parte
das empresas. O tema deste estudo é um campo do saber que procura demonstrar a
necessidade de empresas compreenderem as relações de impacto e dependência
que suas atividades produtivas, e consequentemente seus negócios, têm da
existência das áreas naturais, das espécies que nelas abrigam e de seus processos
ecológicos.
Com base nesta abordagem, a conservação da biodiversidade da Floresta com
Araucária e a associação ao ecossistema que o cultivo da erva-mate faz são
elementos apropriados para se discutir a relação da produção desta planta, sua
associação ao meio natural e o trabalho desempenhado por empresas ervateiras para
sua comercialização.
Também se enxerga aqui relações adicionais do assunto empresas e
biodiversidade com outros aportes deste trabalho. Nesse sentido, vale lembrar a
busca por envolvimento do setor privado feito pela Convenção da Diversidade
Biológica para consecução de seus objetivos (CONVENTION ON BIOLOGICAL
DIVERSITY, 2017b). Também vale resgatar as empresas, a Floresta com Araucária,
a erva-mate e os serviços ecossistêmicos deste meio natural como actantes da teoria
ator-rede dos Estudos CTS (CALLON, 1987; LATOUR, 2012).
A busca pela produção científica sobre a relação de empresas com
biodiversidade foi guiada por uma revisão bibliográfica, com base em etapas de um
levantamento bibliométrico, conforme o trabalho de Ensslin, Ensslin e Pinto (2013).
De um portfólio de 62 publicações que resultou deste procedimento, composto de 44
artigos científicos, três teses de doutorado, três dissertações de mestrado e 12
documentos técnicos, elegeu-se um extrato específico das publicações que atendeu
ao objetivo deste trabalho.
Esta abordagem inovativa para a análise do material coletado responde a
delimitação feita no trabalho, no que diz respeito à produção escrita de conhecimento
sobre a conservação da biodiversidade relacionada às práticas empresariais. A
inovação, compreendida como uma abordagem diversa das relações de produção e
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consumo (GARÇON, 2001), concentra-se nas relações que orientam as atividades
econômicas e a percepção dos serviços ecossistêmicos disponibilizados pelas áreas
naturais e seus processos ecológicos. Concentra-se também a partir das expressõeschave riscos, inovação, gestão, e oportunidades de negócios para maior abrangência
das ações de sustentabilidade.

4.1 DA DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS

Existe uma boa produção científica sobre o uso e os benefícios dos serviços
ecossistêmicos que liga a gestão empresarial com a conservação da biodiversidade.
Esta conexão, apresentada nas citações a seguir, não significa uma plena adesão das
empresas para apoiar o trabalho de manutenção do patrimônio natural, e sim reside
mais no campo teórico desta discussão. A produção científica, aliás, é impulsionada
pela publicação de grandes estudos internacionais, como a Avaliação Ecossistêmica
do Milênio (MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005) e o relatório The
Economics of Ecosystems and Biodiversity – TEEB (2010), financiados por
organismos ligados às Nações Unidas ou por governos. Estes documentos são
balizadores da produção científica.
Em todo o planeta, constata-se o desaparecimento e degradação das áreas
naturais. Em 2012, o último levantamento global do Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente, o Global Environmental Outlook, reiterava uma informação que
já vinha sendo constatada anteriormente ao afirmar que “o aumento das populações
e o crescimento de economias estão levando os sistemas ambientais para os limites
de desestabilidade” (UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, 2012).
De forma a refletir esta constatação, o Índice Planeta Vivo, resultado de um
estudo em escala global feito pela organização não governamental World Wildlife
Fund (WWF) para acompanhar periodicamente a situação da diversidade biológica,
“demonstra um declínio geral de 58% na abundância da população de vertebrados”
(2016). Vertebrados são as espécies mais conhecidas e também as mais estudadas
em todo o mundo. Mas, também há o universo dos invertebrados, que, em número
superior aos vertebrados, guardam uma intensa capacidade de sustentar a vida no
planeta. Professor Andrew J. Beattie, da Universidade Western Sydney na Austrália,
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em um artigo publicado em 2014 com o curioso nome “Por que a biodiversidade tem
tantos inimigos?”, questiona a pouca quantidade de pesquisas sobre os invertebrados
e as ameaças relacionadas à sua extinção, lembrando que este conjunto de espécies
contém a “maioria da genética, química, metabólica e da diversidade populacional da
Terra” (BEATTIE, 2014). Alerta, ainda, para a dependência das distintas atividades
econômicas destes seres.
Além de comprometer a permanência de paisagens e a sobrevivência das
espécies de plantas e animais, a degradação e o desaparecimento do patrimônio
natural ocasionam também a perda dos serviços ecossistêmicos, conforme atesta o
relatório TEEB (2010). Água, ciclagem de nutrientes do solo, polinização, regulação
climática, matérias-primas e fonte de alimentos e medicamentos são exemplos de
serviços ecossistêmicos (MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005) – todos
eles dando suporte à vida no planeta e dependentes da conservação do meio natural
(ATHANAS et al., 2006; HANSON et al., 2012; HOUDET et al., 2016; HOUDET et al.,
2012).
Ao apropriarem-se de conceitos referentes aos benefícios gerados pelos
serviços ecossistêmicos, as empresas têm a chance de empreender ações para
reverter os padrões atuais de erosão de biodiversidade. Por exemplo, para o Conselho
Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (World Business Council for
Sustainable Development - WBCSD), o setor privado tem percebido, principalmente
as empresas com operações globais, os desafios devido às perdas de serviços
ecossistêmicos e ao mesmo tempo os benefícios decorrentes da manutenção dos
ecossistemas para ampliar as oportunidades para os negócios (WORLD BUSINESS
COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 2017). Ao atestar esta declaração,
o WBCSD é uma das entidades internacionais que incentivam as empresas para
considerarem a inserção da conservação da biodiversidade e dos ecossistemas em
suas operações.

4.2 BIODIVERSIDADE E GESTÃO AMBIENTAL DAS EMPRESAS

Apesar desta perspectiva e do aumento de interesse das companhias pela
sustentabilidade, ainda se constata poucos investimentos direcionados à natureza.
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Winn e Pogutz chegam a afirmar que a “biodiversidade e preservação dos
ecossistemas têm ainda permanecidas largamente periféricas para serem
incorporadas nas estratégias das empresas e seus investimentos” (WINN; POGUTZ,
2013).
Além das questões de mercado e de melhorias em suas operações, o
envolvimento das empresas em ações de conservação da biodiversidade pode estar
alinhado

e

atender

marcos

regulatórios,

políticas

públicas

e

programas

governamentais no contexto do desenvolvimento das atividades em prol da
sustentabilidade.
Existe um conjunto de marcos regulatórios em âmbito internacional e nacional
que pode perceber a consecução de seus objetivos com a adesão das empresas, ao
mesmo tempo que as oriente para isso em razão de seus interesses no campo das
relações governamentais.
A Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD) prevê, por exemplo, que os
países signatários da Convenção consigam manter, no mínimo, 17% dos
ecossistemas terrestres (CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY, 2010). Tendo
isso em vista, empresas que decidam, por exemplo, constituir ou apoiar a manutenção
de reservas naturais contribuirão para o alcance desta meta ao mesmo tempo em que
investem na conservação da biodiversidade (CONVENTION ON BIOLOGICAL
DIVERSITY, 2017d).
Este mesmo exemplo de investimento pode atender os anseios de um outro
acordo intergovernamental. A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança
do Clima (UNFCCC) orienta a manutenção de áreas de vegetação natural em função
de estocar carbono – um exemplo de serviço ecossistêmico – e contribuir para o
controle das mudanças climáticas. Para as empresas, este tipo de abordagem pode
ser útil para compensação de emissões de gases de efeito estufa que não foram
possíveis eliminar de seus processos produtivos (LAMBOOY; LEVASHOVA, 2011).
Em âmbito nacional, além dos compromissos do governo brasileiro frente a
estas convenções, há uma série de programas e políticas públicas que são orientados
para alcançar resultados para aumentar o número de áreas protegidas no país. É o
caso do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) (BRASIL, 2000), que
mantém áreas oficialmente protegidas em todos os estados do Brasil, como parques
nacionais, parques estaduais, estações ecológicas, reservas biológicas, entre outras
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unidades de conservação – ambientes que impedem ou restringem ocupação humana
e atividades econômicas.
Para as áreas naturais que não são oficialmente protegidas, o governo
brasileiro apresenta ainda o Programa de Áreas Prioritárias para a Conservação – um
amplo mapeamento de ambientes naturais nas cinco regiões do País (MINISTÉRIO
DO MEIO AMBIENTE, 2007), a maioria sob pressão de desmatamento ou
degradação, o que indica necessidade de atenção para manter o patrimônio natural
desses sítios, desenvolvimento de atividades econômicas em balanço com a
conservação de seus recursos naturais ou mesmo a criação de novas unidades de
conservação.
Para os programas brasileiros e internacionais, há um amplo conjunto de
possibilidades de envolvimento do setor privado para a consecução dos objetivos
previstos nessas iniciativas, conforme apontam Lambooy e Levashova (2011), que
mencionam uma série de iniciativas em diversos países, e o Conselho Empresarial
Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (2012), em sua publicação com cases
de empresas brasileiras que investem na conservação da biodiversidade. A
permanência do patrimônio natural extrapola os benefícios ambientais e atendimento
de quesitos governamentais e têm aderências com o favorecimento social e
econômico.
Ao considerar as demandas que se impõem sobre as necessidades, e a
realidade das práticas empresariais, observa-se uma lacuna quanto às abordagens
mais eficientes em favor do próprio negócio e do meio ambiente. Com esta
perspectiva, o envolvimento, e não somente apoio de categoria moral, que o setor
privado dá para a conservação da biodiversidade, está ainda distante da realidade da
atuação das empresas. Pode ser um procedimento geral, excetuando-se apenas
algumas iniciativas que não contaminam o setor empresarial como uma efetiva
tendência (GROSSMAN, 2013; VAN DEN BELT; BLAKE, 2015; VAN DEN BURG;
BOGAARDT, 2014; WINN; POGUTZ, 2013).
Quando a biodiversidade fizer parte da gestão empresarial, as empresas
alcançarão a compreensão de que atividades econômicas e os negócios terão, em
verdade, um entendimento das relações de dependência da existência de ambientes
naturais, sua diversidade biológica e seus processos ecológicos (ATHANAS et al.,
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2006; HANSON et al., 2012). Esta dependência significa usufruir os bens e serviços
ecossistêmicos (HAWKEN et al., 2002).
A inserção de ações de conservação da natureza no cotidiano empresarial é,
desta forma, um aspecto novo da administração das empresas e aponta para uma
evolução nos processos de gestão ambiental das companhias (HANSON et al., 2012).
Elas precisam acontecer por conta do reconhecimento da importância do patrimônio
natural e da biodiversidade para as atividades econômicas (CONVENTION ON
BIOLOGICAL DIVERSITY, 2012).

4.3 CONTRIBUIÇÕES DA BIODVIERSIDADE
INOVAÇÃO NAS EMPRESAS

PARA

CONHECIMENTO

E

O entendimento em torno da importância e valor dos serviços ecossistêmicos,
bem como o papel que empresas têm frente ao desafio de manter o patrimônio natural
são passos importantes para a compreensão da relação das atividades produtivas
com os serviços ecossistêmicos (ATHANAS et al., 2006; BORSATO, 2012; HANSON
et al., 2012; TEEB, 2010).
Fogarty, Villamagna, Whitley & Pippins (2013), por exemplo, mostram como
atributos da Ecologia podem ser úteis para o conhecimento e até mesmo auxiliar a
inovação nas companhias. É o caso de “valor adaptativo”, que pode servir às
empresas como inspiração para construção de estratégias de adaptação, descoberta
de novos nichos e formas de satisfazer o consumidor e até mesmo sobrevivência no
mercado (FOGARTY et al., 2013). Também é o caso do conceito de “redundância
funcional”, como entendimento para a “promoção de habilidades mais amplas entre
os funcionários para garantir que as operações não sejam comprometidas se um
empregado estiver ausente de suas funções” (FOGARTY et al., 2013).
Nesta mesma perspectiva, Monika Winn assina, junto com Stefano Pogutz, um
artigo de 2013 (WINN; POGUTZ, 2013) sobre os fundamentos biofísicos da gestão
ambiental das empresas. A ligação entre o conhecimento sobre os ecossistemas e
sua ecologia, e o entendimento sobre a gestão empresarial, ultrapassa a preocupação
com o impacto sobre o meio ambiente e alcança a noção de dependência que as
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atividades econômicas têm da natureza. Envolve, ainda, o senso de um aprendizado
lúdico que os processos ecológicos podem prestar às empresas.
Talvez de forma mais distinta, e por isso mais próximo de uma concepção de
inovação, Büscher e Fletcher (2014) propõem o conceito de “Acumulação pela
Conservação”, que consiste em mecanismos de não-uso material do meio ambiente
ao mesmo tempo que poupa a natureza para estabelecer modos de longo prazo de
acumulação de capital.
Um exemplo concreto e presente na realidade de empresas brasileiras é a
inclusão de questões ligadas à biodiversidade em linha de concessão de crédito da
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), empresa pública ligada ao governo
federal para fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação.
Em dezembro de 2013, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o
Ministério do Meio Ambiente, o Banco Nacional para o Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) e a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) lançaram um edital
de seleção pública de apoio à inovação tecnológica relacionada ao tema
Sustentabilidade. Ele é mais conhecido como Inova Sustentabilidade, em razão de
fazer parte do Programa Inova Empresa (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA TECNCOLOGIA
E INOVAÇÃO et al., 2013).
Conforme o comunicado distribuído pela FINEP à imprensa na ocasião do
lançamento do edital, havia a disponibilidade de um montante de R$ 2 bilhões para a
seleção e apoio de planos de negócios de empresas brasileiras. O objetivo era
“incentivar a realização de investimentos ambientais, com a promoção de soluções
inovadoras capazes de mitigar impactos das atividades produtivas sobre o meio
ambiente” (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA TECNCOLOGIA E INOVAÇÃO et al., 2013).
Com esta linha de crédito, empresas poderiam conquistar recursos para
viabilizar negócios inovadores no campo da sustentabilidade. O edital informava,
ainda, modalidades de financiamento com juros subsidiados ou a disponibilização de
recursos subvencionados ou não reembolsáveis – estas últimas categorias significam
que o crédito concedido não precisava retornar ao órgão financiador. E entre as linhas
de seleção de projetos, umas delas relacionava-se à conservação da biodiversidade:
Recuperação de Biomas Brasileiros: soluções territoriais integradas com uso
de sistemas de informações georreferenciadas para restauração de biomas
com espécies nativas com foco em nascentes, corredores ecológicos, áreas
ripárias, zonas costeiras, formações vegetais ameaçadas; podendo incluir
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sistemas agroflorestais e cadeia produtiva de sementes, mudas e viveiros
(MINISTÉRIO DA CIÊNCIA TECNCOLOGIA E INOVAÇÃO et al., 2013, p. 9).

O foco em nascentes, corredores ecológicos, áreas ripárias, zonas costeiras e
formações vegetais ameaçadas, a partir de ações de restauração com espécies
nativas, são algumas medidas que podem contribuir para a conservação da
biodiversidade e auxiliar para reverter processos de desmatamento e degradação de
ecossistemas naturais.
Ainda que possa haver a alegação de que a conservação do patrimônio natural,
incluindo sua biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, deva ter papel fundamental
do setor governamental, o envolvimento de empresas neste campo pode ser frutífero
por outro motivo. A exemplo de algumas organizações não governamentais e outros
setores da sociedade interessados na proteção do patrimônio natural, empresas
podem dar apoio complementar à ação governamental na manutenção de parques
naturais e reservas biológicas, entre outras categorias de áreas oficialmente
protegidas.
Assim, é razão para ser entendida como inovação e tecnologia aquela empresa
que investe em ações de conservação da biodiversidade como medida de sua gestão
ambiental, inserindo-as em seu planejamento e na busca por sucesso e longevidade
em seus negócios. Como exemplo desta aplicação, destaca-se os padrões da
Certificação LIFE11 para inclusão de ações de conservação da biodiversidade na
gestão empresarial

4.4 RISCOS E OPORTUNIDADES

Athanas et al. (2006) resumem quatro categorias de riscos que a perda de
biodiversidade e áreas naturais traz para os negócios. São eles:
a)

Reputacional: relacionado à percepção negativa que o público em geral

pode ter sobre as empresas cujas operações ocasionam perda de ambientes
naturais;

11

Informações adicionais sobre esta certificação podem ser obtidas em www.institutolife.org
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b)

Regulatório: risco de autoridades governamentais empreenderem novas

legislações, exigindo investimentos financeiros e custos com adaptações
administrativas às novas regulações;
c)

Operacional: a indisponibilidade de alguns serviços ambientais pode

comprometer o ciclo produtivo de alguns produtos;
d)

Acesso a crédito: bancos se tornam cada vez mais rigorosos em suas

políticas e critérios para aprovação de concessão de crédito.

Assim, o interesse em defender e bem gerir o patrimônio natural pode, além de
ser uma causa de interesse coletivo, estimular empresas a empreenderem esforços
que revertam os padrões atuais de degradação e perda de áreas naturais
(CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY, 2012). E se o interesse é coletivo, o
papel das empresas neste campo também está ligado a possibilidades de conquistar
novos mercados e até mesmo de demonstrar posturas éticas e de mudanças de
comportamento no que diz respeito à maneira de manter suas operações.
Um estudo publicado pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o
Desenvolvimento Sustentável sobre experiências de algumas empresas brasileiras no
campo da biodiversidade atesta que
É evidente que companhias que antecipadamente empreenderem esforços
para avaliar e incorporar a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos em
suas operações tornam-se referência para aquelas que estão ainda
explorando caminhos para se engajar nessas discussões (CONSELHO
EMPRESARIAL
BRASILEIRO
PARA
O
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL, 2012).

Por sua vez, o TEEB Report (2010), estudo que mensurou os valores
econômicos dos ecossistemas em todo o mundo, sugere para as empresas uma
integração de ações estratégicas em biodiversidade por meio de iniciativas mais
amplas de responsabilidade social. Para o professor da Universidade de São Paulo,
Ricardo Abramovay, o business as usual não é uma opção e se permanecer vai
continuar ultrapassando as fronteiras dos limites do Planeta (ABRAMOVAY, 2012).
Os pesquisadores Joël Houdet, Michel Trommeter e Jacques Weber relatam
em um artigo publicado em 2012 (HOUDET et al., 2012), que, embora a natureza
esteja distante das questões ambientais das empresas, a pressão de stakeholders,
abrangendo comunidades, governos, ONG e a opinião pública, iniciativas no-net-loss,
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(sem perdas líquidas – que incluem ações para prevenir impactos ou compensá-los)
e mecanismos de pagamento por serviços ecossistêmicos são exemplos de
abordagens que demandam postura mais estratégica por parte do setor produtivo.
Uma interessante proposição é feita por van den Belt e Blake (2015) para
ganhos de retornos financeiros a partir do investimento nos serviços ecossistêmicos,
como controle biológico de pragas, observação de vida silvestre no turismo, drenagem
do solo, polinização, entre outros exemplos. As autoras associam esta abordagem à
expressão “capital natural” – um material adicional para nomear a biodiversidade e
seus processos ecológicos, sob a perspectiva econômica.
Ao mesmo tempo em que se solicita contribuição do setor privado para ajudar
a reverter o quadro de danos do patrimônio natural, é importante frisar que as
empresas perdem com a permanência dessas condições (DEMPSEY, 2013). Seus
negócios são afetados pelas incertezas e inseguranças sociais e econômicas que são
geradas pelo descuido com o Planeta, pois as atividades econômicas são
dependentes da existência da natureza e seus processos ecológicos (ATHANAS et
al., 2006; HANSON et al., 2012; HOUDET et al., 2012).
Este estado de atenção com a biodiversidade tem concordância da
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que, na
publicação “Biodiversity and Development Co-operation” , atesta que “é estimado que
o nível de perda de biodiversidade excedeu um limiar seguro (...), aproximando-se
perigosamente de um ponto de inflexão” (DRUTSCHININ et al., 2015). Nesta mesma
publicação, a OCDE recomenda a inserção (mainstreaming) da biodiversidade na
abordagem do desenvolvimento, reconhecendo o papel que tem em suporte às
atividades humanas – incluindo os negócios.
Além desses exemplos, é possível empresas apoiarem o trabalho de
universidades, instituições de pesquisa, organizações não governamentais –
entidades que trabalham em prol da manutenção do patrimônio natural. Pode-se,
ainda, aplicar certificações ambientais ligadas à biodiversidade ou mesmo
empreender com produtos e serviços que se diferenciem por seu apoio ou impacto
reduzido sobre a natureza, conforme descreve Borsato (2012).
Adicionalmente, instâncias governamentais têm em suas mãos exemplos de
mecanismos que remuneram pessoas físicas por manterem reservas particulares ou
prefeituras por abrigarem áreas protegidas em seu território. Uma vez estendidos às
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empresas, os benefícios de tais mecanismos poderiam gerar maiores investimentos
na conservação da biodiversidade.
Independentemente do descompasso entre teoria e prática, o tema meio
ambiente é decisivo para o futuro dos negócios. A conservação da biodiversidade é
um capítulo de extrema relevância na temática ambiental, uma vez que se relaciona
com outros subtemas e dá sustentação às atividades humanas, incluindo os negócios
(ABRAMOVAY, 2012; PÄTÄRI et al., 2016; WHITEMAN et al., 2013; WINN; POGUTZ,
2013).
São argumentos que podem exercer um papel relevante na conservação da
natureza, a serem entendidos a partir das perspectivas do conhecimento, da inovação,
das oportunidades, dos riscos e das interfaces do setor privado com políticas públicas
e programas governamentais relacionados à manutenção do patrimônio natural.

4.5 RELAÇÃO DE EMPRESAS ERVATEIRAS COM A CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE

As relações de uma atividade produtiva com os ecossistemas naturais também
se fazem presente na extração de erva-mate (GERHARDT, 2013; MARQUES, 2014;
VIEIRA, 2013). O desenvolvimento desta planta depende de vários fatores associados
ao ambiente onde se encontra. O que se conhece como erva-mate é a folha extraída
de uma árvore, a erveira (Ilex paraguariensis), que é utilizada na produção de bebidas
(chás, chimarrão e tererê), consumidas principalmente no sul do Brasil e nos países
vizinhos Argentina, Paraguai e Uruguai – desde as ocupações indígenas e depois
bastante difundidas por colonizadores portugueses, espanhóis e jesuítas na região
(GERHARDT, 2013; MARQUES, 2014).
A Ilex paraguariensis é uma espécie que naturalmente ocorre em ecossistemas
associados ao bioma Mata Atlântica – a Floresta Ombrófila Mista (Floresta com
Araucária), a Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Estacional Decidual –,
sendo que sua distribuição se dá em grandes extensões nos estados do Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E também em áreas do Mato Grosso do Sul, em
pequenas porções nos estados de São Paulo e Minas Gerais e em parte dos territórios
do Paraguai e da Argentina (OLIVEIRA; ROTTA, 1985).
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A conservação da Floresta com Araucária no sul do Brasil – ecossistema que
abriga a maior porção de formação vegetacional onde ocorre a erva-mate – tem um
papel importante no mercado atual e na projeção do mercado futuro, em razão de boa
parte da planta ser extraída de cultivos associados ao ecossistema (CHAIMSOHN;
SOUZA, 2012; GERHARDT, 2013; MARQUES, 2014). Ainda que haja tecnologias
para produção de erva-mate fora de seus ambientes naturais – a que se dá o nome
de cultivo a pleno sol –, é nesta floresta onde estão os ervais nativos, com suas
erveiras para o fornecimento das folhas de erva-mate consideradas de qualidade
superior pelo mercado consumidor (MACCARI JR. et al., 2006; MARQUES, 2014).
Compreendendo as interações da erva-mate com o ecossistema, o que
tecnicamente se dá o nome de auto-ecologia da espécie, é possível entender que sua
ocorrência é um serviço ecossistêmico. Ou seja, o ambiente “trabalha” com uma
intensa engrenagem que permite a existência da planta. Quando, por exemplo,
desaparecem as araucárias que lhe fornecem sombra e umidade, uma cadeia começa
a se desmantelar o que pode desfavorecer as condições para a permanência da Ilex
paraguariensis na floresta.
A propósito, conforme estudos indicam, constata-se um cenário de perda de
áreas naturais da Floresta com Araucária (CASTELLA; BRITEZ, 2004; FUNDAÇÃO
SOS MATA ATLÂNTICA; INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS,
2016a; INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2016a). Se a
constatação se apresenta, coloca-se consequentemente a necessidade de o setor
empresarial se conectar à teoria que descreve a dependência que suas operações
têm dos serviços ecossistêmicos providos pela natureza.
Além disso, também se faz presente o exercício governamental para
manutenção das áreas naturais (BRASIL, 2000; MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE,
2007; SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, 2017). Desta
forma, configura-se um quadro demandante da atenção e ação das empresas
ervateiras para a ameaça de continuidade de perda e para a necessidade de
manutenção dos ambientes naturais que contribuem para lhes fornecer matéria-prima
na Floresta com Araucária.
Há de se ressaltar que já estão desenvolvidas tecnologias para cultivo “a pleno
sol” da erva-mate, fora dos ambientes da floresta e em monoculturas. No entanto, em
razão de características como sabor e valor nutricional, ainda há preferência do
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mercado pela erva-mate sombreada e crescida junto à floresta, aspecto que ajudou a
fortalecer as exportações no passado (COSTA, 1995), bem como o fornecimento da
erva-mate paranaense para as indústrias ervateiras (MACCARI JR. et al., 2006).
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5 METODOLOGIA

Finalizada a parte teórica desta dissertação, o atual capítulo apresenta a
metodologia para realização da pesquisa de campo. Detalham-se os procedimentos
metodológicos anunciados na parte introdutória. Com este intuito, serão descritas a
caracterização da pesquisa, a tipologia dos dados e as técnicas de coleta. São
definidas a delimitação da pesquisa e, por fim, as técnicas de análise.

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Conforme Gil, a dissertação, segunda sua finalidade, relata uma pesquisa
aplicada, pois tem como intuito ser “voltada à aquisição de conhecimentos com vistas
à aplicação numa situação específica” (2010, p. 27). A busca por argumentações
sobre as formas de cultivo da erva-mate e o papel dos atores envolvidos têm integral
correspondência com a finalidade. Com este intuito, investiga-se as lidas no campo
para se analisar o quanto o trabalho rural e a comercialização empresarial denotam
ou não a efetividade da manutenção do patrimônio natural da Floresta com Araucária.
Quanto aos objetivos mais gerais, o trabalho é classificado como uma pesquisa
descritiva, tendo em vista que tem “a finalidade de identificar possíveis relações entre
variáveis” (GIL, 2010, p. 27). Nesse sentido, há um tecido construído entre os pilares
do embasamento teórico e da investigação de campo que sustentam esta dissertação.
Os Estudos CTS, a História Ambiental, a conservação da biodiversidade e a relação
das atividades econômicas com o meio natural darão base para tecer as interfaces
com a lida de produtores rurais e empresas ervateiras no cultivo e produção de ervamate.
Esta perspectiva de condução do trabalho como pesquisa descritiva se
alimenta ainda da tarefa de “descobrir a existência de associações entre variáveis”
(GIL, 2010, p. 28). Este aspecto fica evidenciado quando se revela e se discute as
relações entre a produção da erva-mate sombreada em associação à Floresta com
Araucária e as consequentes ligações com qualidade do produto e diferenciais para
sua comercialização.
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5.2 TIPOLOGIA DOS DADOS

Para a primeira parte da dissertação – o aporte teórico – buscou-se dados
secundários. Por outro lado, as informações sobre o mercado da erva-mate e a
atividade econômica localizada em São Mateus do Sul continuam no âmbito da teoria,
mas são de tipologia primária, pois foram buscadas em documentos que detém as
informações sobre esses tópicos. Por sua vez, a compreensão das práticas agrícolas
e empresariais também foi trabalhada a partir de dados de natureza primária.
Artigos, livros, teses e documentos empresariais e governamentais formam a
base da literatura trabalhada na dissertação sobre a conservação da biodiversidade,
os ecossistemas naturais, a Floresta com Araucária, a erva-mate, a gestão
empresarial, os Estudos CTS e a História Ambiental. O acesso e o processo
investigatório junto aos atores, agricultores e empresas ervateiras, configuram outros
elementos para a busca de dados na construção da dissertação.
Quanto ao delineamento da pesquisa para coleta de dados: a) primários e
secundários, por meio de pesquisa bibliográfica e documental; b) estudo de campo
com prática de observação e entrevistas com representantes de empresas e
agricultores.

5.3 TÉCNICAS DE COLETA

A pesquisa bibliográfica e documental, as observações e entrevistas junto a
agricultores e empresas ervateiras respondem ao uso de fontes primárias e
secundárias. As perspectivas do conhecimento técnico consolidado e da atuação
institucional e governamental são as fontes principais para se obter informações sobre
a conservação da biodiversidade, a Floresta com Araucária e a erva-mate. A literatura
sobre os Estudos CTS, História Ambiental, empresas, conservação da biodiversidade
encontra-se na forma de artigos, teses, dissertações, planos, protocolos, bibliodocumental, a qual não pretende esgotar o tema.
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A busca de dados históricos, a análise de documentos e informações de ordem
geográfica e estatística sobre o mercado da erva-mate, servirão como fontes primárias
e secundárias. Esta diferenciação se deve ao fato da originalidade de alguns
documentos consultados como fontes primárias, como é o caso de dados que
contextualizam fatos que ocorrem no mercado econômico, por exemplo.
Também de natureza primária são as informações buscadas por meio de
observações estruturadas e entrevistas com agricultores e empresas ervateiras.
Conforme Vergara (2012), a técnica de observação implica em planejamento e
controle para se responder perguntas que darão o direcionamento do trabalho. Para
a mesma autora, a entrevista, por sua vez, “requer do pesquisador o domínio de
referências, tanto das teorias que dão suporte à sua investigação, quanto da
metodologia” (VERGARA, 2012, p. 4).
A observação e as entrevistas necessitaram de roteiros distintos dependendo
do público-alvo e dos objetivos definidos pelo pesquisador, de tal modo que ele possa
coletar dados que realmente contribuam para responder seu problema de pesquisa.

5.3.1 Seleção e fontes de informação da presente pesquisa

Frisa-se a seleção de agricultores e empresas como fontes primárias de
informações. São dois segmentos expressivos para se compreender as relações de
produção de erva-mate, em associação ou não aos remanescentes de Floresta com
Araucária.
Como amostra, foram observadas as atividades de oito produtores rurais e
quatro empresas ervateiras de São Mateus do Sul. Informa-se a intencionalidade
desta amostra, em razão de tempo disponível para a pesquisa e facilidades de acesso.
Quanto ao universo, existem cerca de 2.500 produtores de erva-mate e oito empresas
ervateiras em São Mateus do Sul.
Ressalta-se a contribuição que se buscou em Marques (2014) para construção
de roteiros de observação e entrevistas. Em sua tese de doutorado, o autor
desenvolveu métodos de avaliação da propriedade rural, de escala familiar, para o
cultivo de erva-mate em uma região que abriga características semelhantes aos ervais
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de São Mateus do Sul. Os Quadros 4 e 5 apresentam os roteiros que foram
empregados na observação e em entrevistas junto a esses públicos.

Quadro 4 – Roteiro de observação e entrevista junto a produtores rurais de São Mateus do Sul
Itens observados
1 - Características gerais da
propriedade

Tamanho e classificação quanto à
área total da propriedade (BRASIL,
2006b)

Presença de áreas ambientais
obrigatórias (Área de Preservação
Permanente e Reserva Legal)
(BRASIL, 2012)

Olhares do pesquisador

Relações estabelecidas

Elementos específicos em
relação à probabilidade de
manter áreas que abrigam
biodiversidade e a
capacidade produtiva

Relação entre o tamanho da
propriedade e áreas de
conservação da
biodiversidade

As propriedades com áreas
de conservação da
biodiversidade cumprem o
que determina a legislação
ambiental

Preocupação em atender a
legislação.
Áreas remanescentes
existem por conta da
obrigatoriedade de lei
(Código Florestal – Cadastro
Ambiental Rural)

Interesse em manter áreas
naturais.
Presença de áreas ambientais
excedentes à obrigação legal
(BRASIL, 2012)

Atividades econômicas
desenvolvidas na propriedade –
(INSTITUTO PARANAENSE DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL, 2017c;
MARQUES, 2014)

Proximidade com remanescentes de
ambientes naturais (MINISTÉRIO
DO MEIO AMBIENTE, 2007;
SECRETARIA DO MEIO
AMBIENTE E RECURSOS
HÍDRICOS, 2017).

Probabilidade de usar mais
áreas caso necessite
aumentar o cultivo. Ou a
erva-mate pode ser
plantada na mata
preservada

Acesso à informação,
incentivos para
determinadas atividades
que modificam a
conservação da
biodiversidade e o cultivo
da erva-mate

Existência de áreas
remanescestes no entorno
da propriedade, as quais
podem interferir no cultivo
da erva-mate

Indicação de compromisso
com a conservação da
natureza

Monocultura e/ou diversidade
de cultivos interferem na
conservação de áreas
remanescentes

Correspondência, inserção
ou apoio a programas
governamentais que visam à
proteção de remanescentes
naturais, como a formação
de corredores da
biodiversidade
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Presença de rios ou outros cursos
d’água (BRASIL, 2012; MARQUES,
2014)

Qualidade dos
ecossistemas na
propriedade podem
interferir no cultivo da ervamate

Necessidade de maior
atenção no manejo da
propriedade rural para evitar
a contaminação de corpos
d’água, bem como protegêlos

Presença de massa vegetal com
árvores de grande porte
(CASTELLA; BRITEZ, 2004;
MARQUES, 2014)

A conservação da
biodiversidade pode indicar
a qualidade do manejo e
interferir no cultivo da ervamate

Há elementos que podem
indicar maior interesse em
conservar a biodiversidade

Presença de fauna (KOCH;
CORRÊA, 2010)

A conservação da
biodiversidade pode indicar
a qualidade do manejo e
interferir no cultivo da ervamate

Há elementos que podem
indicar maior interesse em
conservar a biodiversidade

Idade do cultivo (MARQUES, 2014)

Histórico e interesse pela
atividade econômica

A conservação da mata e a
degradação ambiental na
propriedade

A propriedade é arrendada ou
própria (INSTITUTO PARANAENSE
DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL, 2017c)

Relações diferentes com o
presente e futuro da área

Potencial de haver
compromissos distintos em
relação à conservação da
biodiversidade

Áreas destinadas às atividades
econômicas (MARQUES, 2014)

Proporcionalidade entre
áreas remanescentes e
áreas de cultivo

Zoneamento da propriedade,
propiciando ações favoráveis
à conservação da
biodiversidade

Ausência de manejo em áreas de
interesse ambiental, como APP ou
Reserva Legal (BRASIL, 2012)

Respeito à lei, interesse
pelos serviços
ecossistêmicos

Contribuição para a busca
pelo equilíbrio ecossistêmico

Existência de manejo em áreas de
interesse ambiental, como APP ou
Reserva Legal (BRASIL, 2012)

Aumento da produtividade
e da qualidade do produto
final; divisão tênue para
degradação

Interferências na qualidade
dos ecossistemas

Aspectos com potencial de geração
de impacto sobre meio ambiente
(MARQUES, 2014)

Desmatamento,
queimadas, erosão, uso de
defensivos químicos,
gestão de resíduos

Potencialidades de
degradação ambiental e
impacto sobre a
biodiversidade

2 - Características do cultivo da
erva-mate
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Presença de ervais sombreados
(EMBRAPA FLORESTAS, 2017;
MARQUES, 2014)

Existe uma pré-disposição
inicial para conservação da
biodiversidade

Qualidade dos ecossistemas
nas áreas de cultivo
sombreado

Realização de atividade de
adensamento de erva-mate
(EMBRAPA FLORESTAS, 2017;
MARQUES, 2014)

Verificação de equilíbrio
entre a produção de ervamate com a qualidade dos
ecossistemas

Produtividade do cultivo,
utilização dos serviços
ecossistêmicos e degradação
de ambientes naturais

Realização de atividades de
remoção de vegetação para entrada
de luz em ervais sombreados
(EMBRAPA FLORESTAS, 2017;
MARQUES, 2014)

Verificação de equilíbrio
entre a produção de ervamate com a qualidade dos
ecossistemas

Produtividade do cultivo,
utilização dos serviços
ecossistêmicos e degradação
de ambientes naturais

Realização de atividades de
“rebaixamento” de plantas para
facilitação de colheitas (EMBRAPA
FLORESTAS, 2017; MARQUES,
2014)

Verificação de equilíbrio
entre a produção de ervamate com a qualidade dos
ecossistemas

Produtividade do cultivo,
utilização dos serviços
ecossistêmicos e degradação
de ambientes naturais

Presença de erveiras matrizes para
coleta de sementes (MARQUES,
2014)

Atenção à perenidade da
produção e cultivo de ervamate

Práticas de cultivo excedem
modelos convencionais

Desenvolvimento de práticas e
técnicas de manejo da erva-mate
(GERHARDT, 2013; MARQUES,
2014)

Cursos, aprendizagem no
meio familiar, amparo
institucional

Conteúdos sobre as relações
do plantio com a
conservação da
biodiversidade

Recuperação de saberes e
conhecimento das formas de cultivo
de erva-mate (GERHARDT, 2013)

Conhecimento sobre
práticas dos povos
indígenas, dos imigrantes,
dos nativos, dos
empresários

Compreensão sobre origem
de práticas de manejo

Visitas e orientação de
extensionistas (MARQUES, 2014)

Acesso à extensão rural
para melhorias e técnicas
de manejo, visando à
produtividade e à
conservação da
biodiversidade

Contribuição para a
conservação da
biodiversidade ou aceleração
do processo de degradação
do meio natural
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Outros aspectos e percepção da
natureza na propriedade rural.

Observação de menção a
aspectos, funções e
serviços ecossistêmicos na
propriedade rural

Potencialidades de aumentar
o interesse e práticas
favoráveis à conservação da
biodiversidade

Fonte: elaborado pelo autor (2017)

Quadro 5 – Roteiro de entrevista junto a empresas ervateiras de São Mateus do Sul
Itens observados

Olhares do pesquisador

Relações estabelecidas

Práticas e evidências sobre se e
como empresa identifica
procedência de erva-mate
(cultivada/pleno sol ou
nativa/sombreada) (EMBRAPA
FLORESTAS, 2017; MARQUES,
2014)

Discernimento da relação
da produção de erva-mate
com a conservação da
biodiversidade

Práticas demonstram a
preferência ou valorização
por erva-mate cultivada de
forma associada a áreas
naturais

Políticas e ações que visam garantir
qualidade do produto processado
pela empresa para posterior
comercialização (MARQUES, 2014)

Elementos que
demonstrem interesse e
atenção da empresa em
relação à origem da ervamate

Possibilidades de valorização
da erva-mate cultivada de
forma associada a áreas
naturais

Práticas desenvolvidas junto aos
agricultores para garantir a
qualidade do produto da empresa
(MARQUES, 2014)

Aspectos que evidenciam a
assistência ao produtor
rural

Possibilidades de incentivos
às práticas que valorizem a
origem da erva-mate
associada a áreas naturais

Discurso e as ações de Marketing e
Comunicação da empresa (ROCHA
JR; MILOCA, 2007)

Aspectos que demonstrem
o posicionamento da
empresa para o mercado
consumidor

Possibilidades de encontrar
atributos que informem a
origem da erva-mate com
cultivo associado a áreas
naturais

Existência de diálogo com outros
atores visando ao desenvolvimento
do mercado em que atua (ROCHA
JR; MILOCA, 2007)

Verificação de formas de
associação com outros
atores para
desenvolvimento do
mercado de erva-mate

Possibilidades de incentivo à
originação de erva-mate
cultivada de forma associada
às áreas naturais

Práticas internas e externas em
favor do meio ambiente (HANSON
et al., 2012)

Identificação de aspectos e
impactos ambientais

Verificação de complemento
de ações em favor do meio
ambiente e possivelmente à
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conservação da
biodiversidade

Percepção ambiental quanto a
riscos relacionados à conservação
da biodiversidade (ATHANAS et al.,
2006; HANSON et al., 2012;
HOUDET et al., 2016)

Identificação de aspectos
que demonstrem a gestão
da dependência dos
serviços ecossistêmicos ou
riscos que a perda de
áreas naturais para os
negócios

Verificação de indicadores de
maturidade dos processos de
gestão ambiental

Fonte: elaborado pelo autor (2017)

Além de Marques (2014), recorreu-se a Gerhardt (2013) e legislações,
programas governamentais em favor da conservação da biodiversidade, manuais e
documentos técnicos, artigos científicos, levantamentos estatísticos oficiais para
classificação de produtores, produção agrícola e gestão ambiental para embasar a
estruturação dos itens que compuseram os roteiros de observação e entrevista.

5.3.2 Realização de pré-testes da pesquisa

O diálogo com agricultores e empresas foi desenvolvido como um primeiro
exercício de pesquisa de dados. Contatos iniciais com esses dois públicos – três
agricultores e duas empresas – serviram tanto para refinamento do projeto de
pesquisa desta dissertação, quanto identificaram pontos que deveriam ser
investigados para o sucesso deste trabalho.
Além disso, foi submetido ao Comitê de Ética da Plataforma Brasil, um projeto
específico de pesquisa para atuar com pessoas, o qual exigiu a estruturação de um
conjunto documental previsto, o que demandou do pesquisador exercícios posteriores
para validação dos procedimentos da pesquisa. Foi o caso de se configurar quadros
de riscos e benefícios para participantes e a construção de termos de consentimento.
Foi ainda exigência do processo de submissão ao Comitê de Ética, a conversa
prévia com empresas e solicitação de autorização por escrito para ser consolidada
sua participação na pesquisa. Tal exigência demandou visitas a empresas ervateiras
em São Mateus do Sul, junto às quais se apurou de maneira informal elementos que
contextualizariam sua atuação. Estas visitas podem ser entendidas com um pré-teste
das entrevistas a serem relatadas nesta dissertação.
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Por outro lado, no que diz respeito aos agricultores, não foram exigidos pelo
Comitê de Ética contatos prévios para demanda de autorização de participação. Antes
da submissão do projeto ao Comitê de Ética, ainda em 2016, nas sondagens iniciais
para concepção deste trabalho, foram feitas entrevistas com Farias (2016), Licheski
(2016), Licheski e Möller (2016) e Silva (2016) – agricultores que cultivam erva-mate
em São Mateus do Sul. Este trabalho indicou a viabilidade da pesquisa acerca da
atividade econômica na região e perspectivas dos produtores. Aportaram as relações
e implicações da lida dos agricultores no campo da conservação da Floresta com
Araucária, e as expectativas e perspectivas para a produção da planta sombreada e
a pleno sol. Conversas informais com outros produtores rurais também aportaram
contribuições adicionais para o refinamento dos propósitos desta pesquisa.
Considerando a perspectiva da teoria ator-rede, no âmbito dos Estudos CTS,
os atores não-humanos foram pesquisados de maneira inserida nos diálogos com
empresas e agricultores. Indagava-se as funções e comportamentos dos ambientes
naturais e da erva-mate, assim como observava-se a situação desses elementos nãohumanos sob as perspectivas do conhecimento técnico-científico e dos saberes
populares relatados pelos participantes da pesquisa.
.

5.4 TÉCNICAS DE ANÁLISE

O tratamento qualitativo dos resultados levantados é a principal técnica de
análise empregada. Para fazer esta análise, foi necessário criar relatórios de campo.
Estes documentos revelaram conteúdos que complementaram os objetivos do
trabalho e atenderam os itens de investigação previstos nos dois roteiros.
O passo seguinte da análise foi selecionar, principalmente, os elementos
destes relatos que atendem ao objetivo da pesquisa: analisar os conflitos, as
contradições e consensos que interferem na conservação da diversidade biológica e
nas formas de cultivo da erva-mate produzida no município de São Mateus do SulPR.
Em seguida, de posse destes dados, passou-se a fazer as relações e
correlações possíveis com o aporte teórico: os Estudos CTS, a História Ambiental, o
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escopo técnico-científico e governamental sobre a conservação da biodiversidade,
assim como o conhecimento sobre a relação de empresas com biodiversidade.
Posteriormente, foi feita uma avaliação para discussão das premissas da
pesquisa, bem como a busca pelos esforços de atender os requisitos propostos no
problema de pesquisa: como conservar a biodiversidade de um ecossistema
específico, explorando economicamente um recurso natural a partir de percepções de
produtores e industriais de erva-mate?
Este procedimento permitiu a construção final do texto dissertativo, de modo a
revelar sua contribuição para a multiplicação de conhecimentos.
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6 ATIVIDADE PRODUTIVA DA ERVA-MATE NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO
SUL

Informações sobre o contexto da produção da erva-mate no município de São
Mateus do Sul são encontradas neste capítulo. Estas informações representam uma
parte das buscas de dados em campo e em fontes secundárias.
Inicia-se com dados sobre o município – história, geografia e aspectos sociais
e econômicos atuais. Apresenta-se a produção da erva-mate como uma das principais
atividades para geração de divisas, empregos e renda no município. Discute-se sua
inserção no mercado atual e as expectativas para o futuro. Como último item do
capítulo, apresenta-se possibilidades de permanência dos estoques de erva-mate
sombreada para os próximos anos.

6.1 O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL – PR

Conforme trabalho da professora de História Hilda Dalcomuni (2015), da rede
de ensino de São Mateus do Sul, os primeiros habitantes do território do município
eram os grupos indígenas Kaingang, Xokleng e Tupi-Guarani. São Mateus do Sul
surgiu como área de pouso e apoio a bandeiras militares, sendo a primeira instalação
em 1769. Registra-se a ocupação por nacionais, antes da chegada dos imigrantes no
final do século XIX – 2.000 famílias polonesas em 1890.
Em um trabalho de resgate da história para comemorar os 100 anos de
emancipação política do município em 2008, Farah (2012) relata que a relevância do
rio Iguaçu, no período da navegação a vapor, entre o final do século XIX e início do
XX, serviu para São Mateus do Sul ser um importante porto e centro comercial de
erva-mate e madeira na região. A partir dos anos 1950, houve um período de
estagnação econômica com o final do ciclo de navegação do rio Iguaçu. A retomada
da economia se deu na década de 1970, com a instalação de uma unidade da
Petrobras para exploração de xisto.
Para a atualidade, segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento
Econômico e Social (IPARDES) (2016; 2017c), que se vale de levantamentos do

76

próprio instituto e de pesquisas feitas por outras instituições, como o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), para agrupar informações dos municípios do
Paraná, os principais dados de São Mateus do Sul que interessam aos objetivos de
pesquisa deste trabalho são: para o ano de 2016, a população do município era
estimada em 45.000 habitantes, sendo que o Censo Demográfico de 2010 informou
haver cerca de 25.000 habitantes na área urbana e 15.000 na área rural. A área
territorial do município é de 1.344,28km2. Ainda segundo os dados do IPARDES, São
Mateus do Sul localiza-se na mesorregião Sudeste do estado do Paraná e está
distante a 152km da capital Curitiba.
Segundo dados do Censo Agropecuário de 2006, o município tinha um total de
3.169 estabelecimentos agropecuários, que representavam uma área de 79.733
hectares. Do total de estabelecimentos agropecuários, em 2.544 deles a condição do
produtor era de proprietário do estabelecimento – dados também de 2006.
No município, as principais culturas agrícolas, entre temporárias e
permanentes, do município são o cultivo de soja, erva-mate, feijão, milho, batatainglesa, trigo, fumo, mandioca. O Quadro 6 apresenta dados mais detalhados das
culturas agrícolas em São Mateus do Sul.

Quadro 6 – Principais culturas agrícolas em São Mateus do Sul no ano de 2015
Temporária (T)
Área
Valor (em R$
ou Permanente
Cultura
ocupada (em
1.000,00)
(P)
hectares)
T
Soja (em grão)
32.200
87.370
P
Erva-mate
27.000
81.900
T
Feijão (em grão)
6.600
18.039
T
Milho (em grão)
3.500
10.535
T
Batata-inglesa
3.260
51.345
T
Trigo (em grão)
2.500
2.187
T
Fumo (em folha)
2.480
40.080
T
Mandioca
285
914
P
Tangerina
20
171
P
Laranja
15
71
Fonte: elaborado pelo autor com base em IPARDES (2017c)

Receita por
hectare (em
R$)
2.713,35
3.033,33
2.733,18
3.010,00
15.750,00
874,80
16.161,29
3.207,02
8.550,00
4.733,33

Com base nesses dados, percebe-se a relevância da produção de erva-mate
para o município que, em valores absolutos, tem ocupação do solo e receita pouco
inferior à produção de soja. Mas, quando se verifica a receita de atividade agrícola por
hectare, percebe-se as vantagens das culturas de fumo (R$ 16 mil), batata-inglesa
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(R$ 15,7 mil) ante pouco mais que R$ 3 mil para os cultivos de erva-mate. E, ainda
que não se disponha de dados sobre empregos gerados, a cadeia produtiva da ervamate cria mais postos de trabalho em relação à agricultura extensiva – sendo este
mais um dado a favor do impacto desta atividade econômica no município.
Entre as atividades ligadas à criação de animais, destaca-se a produção de
leite que, em 2015, alcançou 6.500 litros e uma receita de R$ 5,86 milhões. Outras
atividades, como produção de mel, lã e ovos de codorna e de galinha se fazem
presentes, mas não são atividades relevantes em termos financeiros quando
comparadas às apresentadas anteriormente (INSTITUTO PARANAENSE DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, 2017c).

6.2 A ERVA-MATE DE SÃO MATEUS DO SUL

O cultivo da erva-mate e o hábito de consumir bebidas do tipo chimarrão é
marcante no cotidiano do município. A caixa da água da cidade tem a forma de uma
cuia (Fotografia 1). Calçadas de pedras portuguesas são ilustradas com figuras de
cuias e folhas da planta (Fotografia 2), uma praça pública, o “chimarródromo”, em que
se dispõe de água quente para preparo da bebida serve ao uso público dos habitantes
(Fotografia 3) e bolos e pães-de-queijo com erva-mate entre os ingredientes podem
ser encontrados nos intervalos de eventos (coffee break) (Fotografia 4).
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Fotografia 1 - A caixa d'água em forma de cuia

Fonte: elaboradora pelo autor (2017)

Fotografia 2 – Calçada de São Mateus do Sul com ilustrações alusivas à erva-mate

Fonte: elaboradora pelo autor (2017)
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Fotografia 3 – O "chimarródromo" no centro de São Mateus do Sul

Fonte: elaboradora pelo autor (2017)

Fotografia 4 – Mesa de coffee break com produtos à base de erva-mate

Fonte: elaboradora pelo autor (2017)

Adicionalmente, estabelecimentos comerciais, como hotéis e restaurantes,
incrementam seus serviços com opções como cappuccino ou mousse de erva-mate,
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no café da manhã ou na sobremesa do almoço. Outros produtos como cervejas e
cosméticos também são encontrados na produção de empresas de São Mateus do
Sul12.
.

6.2.1 A atividade econômica no município

Os aspectos culturais se respaldam pelos dados econômicos. Conforme dados
informados pela Secretaria Municipal da Agricultura em outubro de 2017, em São
Mateus do Sul, há perto de 2.500 propriedades rurais que cultivam erva-mate, sendo
1.900 propriedades que praticam o cultivo sombreado e outras 600 que plantam a
pleno sol. Não há um censo de quantas pessoas trabalham na cadeia produtiva da
erva-mate – do cultivo, logística e processamento na indústria. Mas, se considerar um
núcleo familiar de quatro pessoas nas propriedades rurais, as pessoas que se
empregam na colheita e transporte mais os funcionários das sete empresas
ervateiras, parece ser factível alcançar perto de 12.000 pessoas – quase um quarto
da população do município.
Além disso, conforme apresentado na seção 6.1 o cultivo de erva-mate tem
relevância quando comparado às outras atividades agrícolas. Em relação à produção
local, e em comparação a outros municípios, conforme se apresenta na seção 6.2, se
atesta destaque de São Mateus do Sul nos cenários paranaense e brasileiro.
A fim de contribuir com a qualidade do produto final, o processamento de ervamate procura ser muito rápido para estabelecer um tempo o mais curto possível entre
o produto coletado e seu secamento nas ervateiras. Procura-se processar o produto
no mesmo dia em que ele é colhido no campo.
Uma outra particularidade que reflete no processamento é a prevalência da
colheita das folhas de erva-mate entre os meses de maio e setembro. É neste período
que as ervateiras concentram suas atividades, chegando a trabalhar 24 horas por dia.
Há um outro período, entre os meses de dezembro a fevereiro, em que também se
faz colheita de erva-mate, a chamada safrinha, o que igualmente permite o

12Importante

considerar que a identificação com a erva-mate não é um hábito exclusivo de São Mateus
do Sul. Em outros municípios da Região Sul, é comum encontrar decorações e monumentos alusivos
ao cultivo da planta ou ao consumo do mate.
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processamento do produto in natura. Nos demais meses do ano, as atividades das
empresas se dividem entre etapas adicionais de processamento, como um período
maior de “estacionamento”13 para atender a preferências de consumidores
específicos, manutenção de maquinários e instalações, entre outras atividades.

6.2.2 A obtenção da Indicação Geográfica

Lideranças, agricultores e agentes do mercado de seis municípios da
mesorregião Sudeste do Paraná – Antonio Olinto, Mallet, Rebouças, Rio Azul, São
João do Triunfo e São Mateus do Sul – se uniram para formar uma associação e
buscar qualificação de denominação de origem para diferenciar a erva-mate nativa
cultivada na região. Trata-se da Indicação Geográfica São Matheus, cujo processo de
requisição foi protocolado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial em
novembro de 2015 e aprovado em outubro de 2016 (ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS
DA ERVA-MATE DE SÃO MATEUS, 2016; PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
MATEUS DO SUL, 2016).
Um dos motivos que geraram a qualificação de indicação geográfica foi a
associação da erva-mate da região com seus ambientes naturais, entre os quais os
remanescentes de Floresta com Araucária, as condições climáticas e de solo da
região (ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ERVA-MATE DE SÃO MATEUS, 2016).
A qualificação de indicação geográfica para a erva-mate produzida nesses seis
municípios irá contribuir para que eles continuem a ter a relevância entre as
localidades produtoras da planta no mercado. Em 2015, os seis municípios
responderam por 104.213 toneladas de erva-mate extraída na região, sendo este valor
36% da produção total de erva-mate do Estado do Paraná (INSTITUTO
PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, 2017a) e 31%
da produção brasileira, quando levado em conta os dados do IBGE para produção da
extração vegetal e da silvicultura (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA, 2016b). Importante frisar que os números finais das duas fontes são

13Estacionamento

é a técnica de armazenamento da erva-mate após seu processamento. Ao longo
de meses, a erva-mate guardada terá modificações na textura, sabor e cor, ficando mais intensa,
amarga e amarelada. É esta a preferência do mercado uruguaio, por exemplo.
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bastante diferentes, o que faz com os percentuais de produção dos seis municípios
sejam próximos em relação aos dados estaduais e nacionais. Talvez isso ocorra em
razão de alguma diferença de metodologia para levantamento de dados pelos dois
órgãos. O Quadro 7 detalha a produção dos seis municípios nos anos de 2000, 2010,
2012, 2014 e 2015, a partir de dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento
Econômico e Social.

Quadro 7 – Produção extrativa de erva-mate nos municípios que compõem a área de Indicação
Geográfica São Matheus em distintos anos (em toneladas)
Localidade/ano

2000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Antônio Olinto

808

-

-

980

980

1.320

1.320

Mallet

696

2.861

5.900

5.300

5.135

5.640

5.640

Rebouças

272

406

359

423

696

728

2.010

Rio Azul

1.000

445

850

680

1.215

1.283

1.283

São João do Triunfo

1.080

1.150

2.190

3.656

5.850

5.850

5.760

São Mateus do Sul

2.480

16.470

26.352

28.800

81.000

84.320

88.200

Totais por ano
6.336
21.332
35.651
39.839
94.876
99.141
Fonte: Produção Extrativa Vegetal – Erva-mate (INSTITUTO PARANAENSE DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, 2017b)

104.213

Destaca-se a produção do município de São Mateus do Sul, bastante superior
aos demais municípios da região, o que lhe confere uma liderança e uma
característica de hegemonia (85%) em relação à produção total da região. Por este
motivo, trabalhou-se nesta seção a escala regional de produção de erva-mate, a
despeito de a dissertação dar o enfoque apenas para o município de São Mateus do
Sul.

6.3 PROJEÇÕES DE ESTOQUE DE ERVA-MATE

Levando-se em conta a relação da erva-mate com os ambientes naturais em
São Mateus do Sul e região, propõe-se uma reflexão sobre o quanto o processo de
perda de ambientes naturais deste ecossistema pode comprometer e diminuir o
fornecimento de matéria-prima para empresas ervateiras.
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Para fazer esta projeção, elegeu-se os municípios que compõem a região da
Indicação Geográfica. Nesta área, estima-se que ainda haja perto de 17% de sua
cobertura original (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA; INSTITUTO NACIONAL DE
PESQUISAS ESPACIAIS, 2016a).
A partir de desenvolvimento de modelos de projeção de manutenção de
ambientais naturais ou continuidade dos processos de sua perda, investiga-se a
hipótese de que se não houver ações para a manutenção de áreas remanescentes de
Floresta com Araucária na região, o estoque de erva-mate de cultivo nativo
(sombreado) para abastecimento das indústrias ervateiras tende a se tornar escasso
ao longo do tempo.
Para se fazer esta análise, levou-se em conta estudos sobre remanescentes
de áreas naturais na região realizados pela Fundação SOS Mata Atlântica
(FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA; INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS
ESPACIAIS, 2015a; b; 2016a; b). Também foram estudados os dados de mudanças
de uso do solo e cobertura florestal feitos pelo Brasileiro de Geografia e Estatística
para os anos de 2000, 2010, 2012 e 2014 (INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2016a). Foi empregado o software de manuseio de
informações geográficas QGIS (QGIS DEVELOPMENT TEAM, 2016) para elaborar
mapas e entender a situação de áreas de Floresta com Araucária na região estudada.
Com base nos levantamentos dos estudos a Fundação SOS Mata Atlântica e
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apresentados acima, calcula-se que haja
em torno de 82 mil hectares de remanescentes florestais, o que corresponde perto de
17% do território desses seis municípios que eram integralmente cobertos pela
Floresta com Araucária (487.350 hectares). Verificou-se uma perda de mais de 55 mil
hectares de áreas remanescentes de “vegetação florestal com áreas agrícolas” entre
os anos de 2000 e 2014. Já para o IBGE, conforme apresenta-se adiante, os números
são distintos e, frente a sua metodologia, indicam existir mais de 121 mil hectares
relacionados à permanência do meio natural.
Essas informações passaram por um manuseio a fim de serem colocadas em
uma simulação sobre o que pode significar a manutenção ou perda de áreas da
Floresta com Araucária como fonte de erva-mate como matéria-prima para empresas
ervateiras. Foram feitas projeções com o uso do software Vensim PLE, versão 6.4
(VENTANA SYSTEMS INC., 2016) para criação de simulações ao longo de 50 anos.
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Foram trabalhados dois modelos: a) com a continuidade de taxas atuais de perda
deste patrimônio natural. As duas primeiras simulações respeitaram uma taxa-limite
para extração de folhas de erva-mate da natureza. b) O segundo modelo fez o inverso,
considerando retirada de um valor consideravelmente maior que esta taxa-limite.
Para operacionalizar as simulações no software Vensim PLE, foram
considerados os seguintes valores para subsidiar a construção das equações
inseridas no software:
- Floresta com Araucária (nível): formações do ecossistema que possuem
características que permitem a ocorrência da erva-mate e que irão gerar os
remanescentes florestais que conterão os estoques de erva-mate. A simulações
trabalharão com a manutenção e a degradação desses remanescentes. O valor
inicial das formações de Floresta com Araucária é de 121.607,38 hectares conforme
reportado pelo IBGE (2016a) para descrever áreas remanescentes com atividade
agrícola e áreas de atividades agrícolas ou pecuárias com presença de
remanescentes naturais;
- Taxa de desmatamento (variável auxiliar): a partir de uma média de perda
de remanescentes, conforme (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA, 2016a), que aponta ter havido o desaparecimento de pouco mais de
22.330 hectares entre os anos de 2010 e 2014 na região dos seis municípios. Esta
perda corresponde a 16% da quantidade encontrada em 2010. Dividindo-se este
percentual por quatro anos, chega-se a um percentual médio de 4% de perda de
remanescentes por ano na região. Assim, será esta a taxa de desmatamento usada
nas simulações para indicar o padrão atual (4% = 0,04). Importante salientar que a
preferência pelo método do IBGE é em razão de ter correspondência com o modo de
cultivo da erva-mate sombreada pelos agricultores, sempre consorciando com outras
atividades agropecuária na propriedade rural (GERHARDT, 2013; MARQUES, 2014);
- Remanescentes (fluxo): contém o resultado da aplicação da taxa de
desmatamento anual sobre a área de Floresta com Araucária;
- Densidade (variável auxiliar): é a quantidade média de exemplares de
erveiras (árvores) encontradas em um hectare das áreas remanescentes. Para esta
projeção, adota-se a densidade de 481 árvores por hectare com base em Souza e
Chaimsohn (2012);
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- Erva-mate (nível): é o estoque de árvores existentes nas áreas
remanescentes e, por conseguinte, passível de ser colhida. A equação para encontrar
esta quantidade é multiplicar o número de áreas remanescentes pela densidade;
- Indústria ervateira (variável auxiliar): é o destinatário da erva-mate
sombreada extraída (colhida) nas áreas remanescentes. Levando-se em conta a
necessidade de cuidados no manejo da extração das folhas da erva-mate para não
impactar o equilíbrio do ecossistema e, consequentemente, comprometer a
regeneração para futuras colheitas, será adotada aqui uma taxa aleatória de 33% do
estoque de erva-mate disponível para extração. Este índice também tem relação com
a orientação para repetição de colheita a cada dois a três anos de um mesmo estoque
de erva-mate (MARQUES, 2014; VIEIRA, 2013). Assim, retirando-se 1/3 (33% = 0,33)
de todo estoque permite, com segurança, a extração em todos os anos;

A partir das informações acima, chegou-se ao seguinte modelo desenhado no
software Vensim, conforme apresentado na Figura 3:

Figura 3 – Reprodução de modelo de simulação da relação entre áreas remanescentes de Floresta
com Araucária em municípios selecionados com a disponibilidade de erva-mate para extração e
posterior processamento em indústrias ervateiras

Fonte: elaborada pelo autor (2017).
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A partir do ciclo acima, simulou-se o comportamento de remanescentes ao
longo de 50 anos. Permanecendo a taxa estimada atual de 4% de desmatamento ao
ano, chega-se a número de apenas 15.795 hectares.

Figura 4 – Simulação da quantidade de remanescentes florestais ao longo de 50 anos, se mantida as
taxas atuais de desmatamento de 4% conforme o IBGE (2016a)

Fonte: elaborada pelo autor (2017).

De forma especulativa, caso haja uma sobre-exploração, mantendo-se a taxa
de desmatamento e dobrando-se o índice de retirada de erva-mate dos ervais
(passando de 33% para 66%) a fim de atender uma hipotética demanda, constata-se
que, ao redor do 50º ano, conforme mostra a Figura 5, o consumo de erva-mate
praticamente empatará com a produtividade de planta pelos ervais nativos. Assim,
considerando os dados de produção apresentados no Quadro 7, na seção 6.2.2, e as
expectativas para aumento de consumo da erva-mate (também decorrente de novas
aplicações vislumbradas para a matéria-prima), esta informação pode tornar-se como
um risco para os agricultores e para as indústrias ervateiras. Pois há possibilidades
de

lhes

faltar

matéria-prima,

resultando

assim

no

entendimento

que

desaparecimento de áreas naturais é uma ameaça para as atividades econômicas.

o
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Figura 5 – Simulação do estoque de erva-mate em ervais nativos encontrados em áreas
remanescentes, mantendo-se uma taxa de desmatamento de 4% ao ano e aplicando-se uma taxa de
extração de 66% da erva-mate produzida/regenerada por ano

Fonte: elaborada pelo autor (2017).

Com base nas projeções, constata-se que a conservação da Floresta com
Araucária merece ser vista como um aspecto a ser gerido pelas empresas ervateiras,
porque são ambientes naturais deste ecossistema que favorecem o fornecimento da
matéria-prima de boa qualidade – a erva-mate.
Assim, construir simulações sobre como se comporta a conservação da floresta
e o estoque de erva-mate nos ervais nativos permitirá empreender ações e políticas
que deem regra para extração da planta ou mesmo se insira no mapeamento de riscos
e oportunidades em favor da duração de longo prazo dos negócios de empresas neste
campo.
Importante salientar que este exercício é um convite para uma reflexão acerca
da produção de uma cultura que se associa às áreas naturais, valendo-se de
benefícios como o sombreamento, microclima, água, polinização, proteção contra
intempéries,

nutrientes,

disponibilização

de

elementos

para

estimular

o

desenvolvimento de técnicas e tecnologias, bem como outros serviços ecossistêmicos
prestados pela Floresta com Araucária – alguns conhecidos, outros ainda não; todos
carentes de uma efetiva mensuração.
Por outro lado, as contas das projeções acima (Figura 5) podem ser
questionadas com o argumento de que os ervais são adensados. Ou seja, além das
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árvores de erva-mate que surgem de maneira natural, são adicionadas as erveiras
plantadas em um terreno e que passarão a fazer parte da paisagem.
Desta forma, as projeções apresentadas acima dizem respeito ao argumento
do cultivo que se beneficia da existência das áreas naturais e de seus processos
ecológicos. Traduzem uma tendência de perda desta característica. O convite à
reflexão que se faz é a permanência das funções e dos benefícios de uma área
remanescente que confere características especiais para os ervais. Assim, ao
argumento do adensamento, pode-se contrapor a pergunta de quanto e por quanto
tempo o ambiente associado aos ervais sombreados consegue dispor dos elementos
que propiciam a erva-mate de São Mateus do Sul.

.
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7 ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO DE RESULTADOS

Este capítulo apresenta os dados que foram coletados em campo e discute,
com análise fundamentada nos aportes teóricos da pesquisa, os resultados deste
trabalho. Inicia-se com caracterizações dos ervais visitados e das empresas ervateiras
entrevistadas. Na medida em que esses dados são revelados, compara-se os dados
coletados com as informações técnicas e teorias acerca da conservação da
biodiversidade da Floresta com Araucária e das relações de empresas e das práticas
agrícolas com os serviços ecossistêmicos providos pelas áreas naturais. Finaliza-se
o capítulo com a discussão dos resultados na perspectiva dos campos teóricos dos
Estudos CTS e História Ambiental.
Os dados são apresentados em duas partes: agricultores e empresas. A coleta
feita junto aos produtores de erva-mate, também identificados neste texto como
proprietários rurais ou de ervais, e as empresas ervateiras, obedeceu aos trâmites do
Comitê de Ética da Plataforma Brasil, que determina as seguintes etapas como
procedimentos da pesquisa em campo: a) previamente à realização da coleta de
dados junto aos participantes, apresentação detalhada dos objetivos da pesquisa,
benefícios e riscos quanto à participação, finalidade exclusivamente acadêmica de
uso dos dados levantados, parâmetros quanto a não permissão de gastos por parte
dos participantes e direito de recusa ou solicitação a qualquer tempo de não
participação na pesquisa; b) disponibilidade integral por parte do pesquisador e da
orientadora em dar respostas e esclarecer quaisquer perguntas ou dúvidas, a
qualquer tempo; c) apresentação e coleta de assinatura de Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) e Termo de Consentimento para Uso de Imagem e Som
de Voz (TCUISV) – documentos que tiveram versões próprias para os públicos
pesquisados neste trabalho, os produtores rurais e as empresas ervateiras (ANEXOS
A, B, C e D).
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7.1 OS ERVAIS PESQUISADOS EM SÃO MATEUS DO SUL E SUAS
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

Foram visitadas nove propriedades rurais em São Mateus do Sul como amostra
prevista na metodologia da pesquisa (seção 5.3.1). Em todas elas, foi conduzido um
trabalho que consistiu na aplicação de questões sobre características como tamanho
da propriedade e atividades econômicas desenvolvidas. Também foram feitas
entrevistas estruturadas, na maior parte do tempo em contato com os proprietários,
empregando técnicas de observação para verificação da presença de elementos que
caracterizam os ambientes dos ervais, bem como as práticas dos ervateiros.
Uma destas nove propriedades rurais foi posteriormente excluída em razão de
seu proprietário solicitar a não participação na pesquisa, conforme direito a ele
reservado pelo procedimento da pesquisa e sem representar qualquer tipo de prejuízo
a sua pessoa. Desta forma, conforme previsto pelas diretrizes do Comitê de Ética da
Plataforma Brasil, fotografias registradas em sua propriedade foram excluídas do
acervo levantado e os dados específicos à produção de erva-mate nesta propriedade
não foram considerados na pesquisa.
Das oito propriedades rurais visitadas, uma é de grande extensão com cerca
de 400 hectares e as outras sete são menores, variando entre cinco e 80 hectares. As
sete não são necessariamente caracterizadas como propriedades de agricultura
familiar, pois em dois casos superam o tamanho de quatro módulos fiscais (medida
territorial para fins fiscais) determinados pela legislação como limite de área. No caso
de São Mateus do Sul, quatro módulos fiscais correspondem a 64 hectares. Em três
casos, os proprietários das áreas não vivem na propriedade ou não as têm como única
atividade econômica. Ao final, duas das oito propriedades visitadas são classificadas
como áreas de agricultura familiar.
Ao apresentar essas informações de tamanho e classificação, pretende-se
revelar dois apontamentos. O primeiro é: embora a maior parte de produtores de ervamate de São Mateus do Sul se enquadre como agricultura familiar, a busca de dados
de campo nesta pesquisa não levou em conta esta informação como uma variável. O
segundo apontamento foi a forma de acessar a amostra pesquisada. Os contatos
foram aleatórios, envolvendo a abordagem aos produtores feita pelo pesquisador em
situações como eventos ou reuniões sobre erva-mate, bem como no acesso à
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propriedade no próprio campo. Em dois casos, por exceção, a abordagem partiu de
indicações.
No que diz respeito à presença de outras atividades econômicas nas
propriedades rurais pesquisadas, levantou-se que seis propriedades praticam
exclusivamente o cultivo de erva-mate. Em duas propriedades, há outras atividades
como criação de gado, cultivo de milho ou soja.
O Quadro 8 resume as principais características das propriedades rurais
pesquisadas.
Quadro 8 – Caraterização das propriedades rurais participantes da pesquisa
Propriedade
A
B

Área (em
hectares)
60
14

C

65

D
E
F
G

5
1,5
2,5
400

Erva-mate
Erva-mate
Erva-mate, gado para leite, soja,
milho
Erva-mate
Erva-mate, caprinos
Erva-mate
Erva-mate

H

80

Erva-mate

Atividades econômicas

Participante(s) da pesquisa
Leonilson Musialak
José Renato Kozanda
Mathias Franco Neto
Divercindo Morandi
Elpidio Oliva
João Carlos Andrianchyk
Ronaldo Toppel Filho
Ana Cláudia Zampier; Angela
Zampier

Fonte: elaborado pelo autor (2017)

Sete das oito propriedades estão localizadas no território do município de São
Mateus do Sul. Uma delas, localiza-se no território de São João do Triunfo na fronteira
com São Mateus do Sul. Embora a delimitação geográfica da pesquisa seja para o
primeiro município, preferiu-se não excluir esta propriedade por dois motivos: estando
ela na divisa, não apresenta diferenças relacionadas ao objeto desta pesquisa. No
contato inicial com o produtor, ele não especificou a localização precisa de sua
propriedade.
São três as perspectivas aplicadas nesta pesquisa sobre as características
ambientais de propriedades rurais. A primeira recai sobre o atendimento à legislação
– Lei da Mata Atlântica e Código Florestal (BRASIL, 2006a; BRASIL, 2012). A segunda
considera a presença de elementos e aspectos quanto à qualidade ambiental,
recorrendo-se principalmente à Marques (2014). E a terceira diz respeito aos impactos
ambientais decorrentes do manejo das atividades econômicas na propriedade rural.
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7.1.1 Atendimento à legislação

No que diz respeito ao atendimento à legislação, há duas leis relacionadas à
biodiversidade que incidem sobre as propriedades rurais pesquisadas. A primeira é
Lei Federal 11.428 (BRASIL, 2006a), a Lei da Mata Atlântica, que proíbe o corte de
vegetação nativa deste bioma. A segunda é a Lei Federal 12.651, também conhecida
como Código Florestal (BRASIL, 2012), que determina que as propriedades rurais
devem efetuar um cadastramento – o Cadastro Ambiental Rural (CAR) – para registrar
os limites da propriedade e o cumprimento da lei quanto à destinação de extensões
específicas para a proteção ambiental, como são os casos de Área de Preservação
Permanente (APP) e de Reserva Legal (RL).
Aplicando-se a primeira perspectiva nos ervais apresentados nesta pesquisa,
o panorama revela um quadro de pleno atendimento ao Código Florestal. Isto é, todas
as propriedades apresentam-se em conformidade e cadastradas junto ao CAR,
segundo informam os proprietários. Quanto ao atendimento da lei 11.428, desenhase um quadro de insatisfação e insegurança. A insatisfação está, conforme expressam
os proprietários rurais, relacionada à proibição para remoção de vegetação nativa –
mesmo em situações de uso próprio ou subsistência, como a provisão de lenha para
atividades domésticas. E o quadro de insegurança se molda pela lentidão de
processos ou pela incompreensão dos critérios avaliativos que órgãos ambientais
adotam para conceder a permissão de remoção de vegetação nativa.
Ainda no âmbito da legislação, seis dos oito proprietários participantes da
pesquisa expressam opiniões semelhantes quanto aos efeitos contraditórios que a lei
de proibição de corte de vegetação nativa acarreta. Para isso, usam argumentos como
“quando se percebe a germinação de um pinheiro, remove-se imediatamente para que
não se desenvolva e seja passível de classificação para restrição de corte” ou “ao
emitir uma proibição taxativa, perde-se oportunidade de dialogar sobre medidas
alternativas e estabelece-se um castigo para o dono da propriedade”.
Apesar da legislação restritiva e da indicação de permanência de APP ou RL,
o que se visualiza nos ervais visitados são territórios que já perderam a integridade
de seus ecossistemas, a despeito de ainda reservarem características positivas em
relação à conservação da biodiversidade. Este ponto é mais bem tratado na seção a
seguir.
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7.1.2 As características ambientais das propriedades rurais

De

posse do

conhecimento

técnico-científico

sobre

ecossistemas e

biodiversidade (CASTELLA; BRITEZ, 2004; KOCH; CORRÊA, 2010; MARQUES,
2014)14, a primeira impressão que se obtém na observação dos ervais é uma
caracterização de degradação ambiental. Isto é, uma porção de vegetação nativa sem
um conjunto dos elementos que originalmente a compõem – a diversidade de
espécies da flora e da fauna, bem com sua quantidade. Logo, ao se visitar um erval,
não se percebe um cenário de correspondência com a descrição dos autores. Nesta
primeira observação, a afirmação da associação da produção da erva-mate
consorciada a áreas naturais parece ficar comprometida.
Ao se colocar este cenário de falta de áreas bem conservadas nos ervais, há
que se levar em conta dois aspectos. O primeiro é que os ervais visitados são áreas
de produção agrícola, tal qual são as plantações de feijão, milho soja ou pinus
presentes na região de São Mateus do Sul. É importante reter esta informação porque
há impactos e favorecimentos à biodiversidade distintos entre esses cultivos.
Enquanto feijão, milho, soja e pinus demandam a completa substituição do uso da
terra – ou das áreas florestais que existiam anteriormente –, os cultivos de erva-mate
podem estar associados a árvores nativas de porte da Floresta com Araucária, como
se verifica, com maior ou menor intensidade, na totalidade dos ervais participantes
desta pesquisa.
Além disso, no caso das áreas observadas, percebe-se, via de regra, uma
proximidade delas com áreas remanescentes de ambientes naturais. A título de
correspondência com esta informação, as Fotografias 5 e 6 indicam a localização
georreferenciada

14A

das

propriedades

rurais

visitadas

em

relação

às

áreas

iniciativa Araucária+ (http://www.araucariamais.org.br), desenvolvida pela Fundação Grupo
Boticário de Proteção à Natureza (FGB) e Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras
(CERTI, também estuda produção de erva-mate com menos impacto à biodiversidade. No entanto,
como esta iniciativa ainda está em curso, não tendo publicado seus resultados finais, e por ser
desenvolvida no estado de Santa Catarina, em região distinta do interesse desta dissertação, preferiuse não inseri-la entre as referências para estudar os ervais de São Mateus do Sul.
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remanescentes de vegetação nativa em São Mateus do Sul, com base na
sobreposição das localizações com imagens de satélite disponibilizadas pelo serviço
Google Earth.

Fotografia 5 – Localização das oito propriedades visitadas

Fonte:Google Earth (acesso em 01 dez. 2017)

Fotografia 6 – Imagem mais aproximada de algumas propriedades participantes da pesquisa

Fonte: Google Earth (acesso em 01 dez. 2017)
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Esta localização de cada propriedade foi adquirida com o uso de dois
equipamentos para obtenção das coordenadas geográficas: um aparelho Garmin
Etrex Legend e um de telefonia celular de multifunções (smartphone), modelo
Motorola G5 Plus, no qual foi instalado um aplicativo de geoprocessamento, o Orux
Maps. A busca de coordenadas geográficas a partir de duas fontes distintas foi com o
intuito de comparar os valores obtidos e anular a possibilidade de localização errada,
dado que aparelhos de localização geográfica apresentam imprecisões neste tipo de
informação. Tomado esse cuidado, verificou-se que não houve diferenças
significativas entre os dois métodos para localização das propriedades rurais.
Ademais da verificação da localização das propriedades rurais em relação aos
remanescentes de áreas naturais em São Mateus do Sul, uma melhor compreensão
da qualidade ambiental das propriedades pode ser obtida com a metodologia proposta
por Marques (2014). Em sua tese de doutorado, o autor pesquisou ervais em
propriedades rurais de agricultura familiar no Planalto Norte de Santa Catarina, uma
região que abriga condições ambientais e produtivas semelhantes à região de São
Mateus do Sul. Anésio Marques (2014, p 155) propôs uma tábua de classificação
envolvendo 13 categorias quanto à composição de erval e características de
ecossistemas com mais ou menos aspectos quali e quantitativos, conforme foi
apresentado no Quadro 4 na seção 2.6.
Quando se aplica a classificação de Marques para os ervais que compreendem
esta pesquisa, constata-se que a maioria das propriedades pesquisadas se enquadra
como “erval em mata”. O Quadro 9 sumariza a classificação das oito propriedades de
São Mateus do Sul

Quadro 9 – Caraterização de ervais pesquisados em São Mateus do Sul perante a classificação de
Marques (2014)
Propriedade
Categoria de paisagem
rural
A
Erval em mata
B
Erval em mata
C
Erval nativo aberto - potreiro
D
Erval plantado sombreado
E
Erval nativo aberto - potreiro
F
Erval plantado sombreado
G
Erval em mata
H
Erval em mata aberta
Fonte: elaborado pelo autor (2017)
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De posse desta informação, vale a pena tecer análises acerca do significado
dessas áreas para a conservação da biodiversidade e produção de erva-mate. A
primeira delas é a comparação do uso do solo feito pelos ervais em relação a outras
culturas agrícolas presentes no município de São Mateus do Sul. As Fotografias 7 e 8
ilustram algumas dessas culturas, mostrando o preparo da terra para plantios de
monocultura, sem a presença de diversidade alguma de espécies.

Fotografia 7 – Exemplo de paisagem rural em São Mateus do Sul com agricultura de monocultura

Fonte: elaborada pelo autor (2017).
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Fotografia 8 – Exemplo de paisagem rural em São Mateus do Sul com aspecto de preparo de solo

Fonte: elaborada pelo autor (2017).

Além da substituição da vegetação nativa e consequentemente do habitat de
espécies locais da flora e da fauna, a ausência das áreas naturais e de seus processos
ecológicos impactam na provisão dos serviços ecossistêmicos. Não foi objeto desta
pesquisa especificar quais são esses serviços prestados pelos ecossistemas na
região, mas um rápido encontro com a literatura científica indica a diminuição de
benefícios como ciclagem de nutrientes do solo, polinização, regulação climática,
alteração de padrões hídricos, entre outros que podem ser relacionados à ecologia da
erva-mate – isto é, as relações, interações e dependências desta espécie em relação
ao ecossistema em que ocorre.
Uma avaliação mais acurada dos serviços ecossistêmicos na região pode ser
tema de estudos no futuro. E, a título de estímulo para esta busca de conhecimento,
vale a pena uma menção entre o uso da terra e a presença de rios em São Mateus do
Sul. O município é percorrido por três grandes cursos d’água: rio Iguaçu, rio Negro e
rio Potinga, além de um quarto, o rio Taquaral, que tem porte menor, mas grande
importância devido a ser a fonte de captação de água para abastecimento dos
munícipes.
Com base neste contexto, é oportuna a proposição de um debate sobre a
capacidade de emissões de sedimentos das áreas agrícolas para esses cursos
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d’água, e quanto este aspecto pode comprometer a saúde, biodiversidade e
permanência desses rios. Enquanto um deles é usado para abastecimento de água,
um outro é um dos símbolos do Paraná e formador do principal cartão postal do
Estado, as Cataratas do Iguaçu. A Fotografia 9 ilustra a presença do rio Iguaçu em
São Mateus do Sul.

Fotografia 9 – Rio Iguaçu em São Mateus do Sul

Fonte: elaborada pelo autor (2017).

Outros aspectos favoráveis à biodiversidade por conta da existência dos ervais
são suas funções para conectividade de remanescentes e a formação de uma
paisagem mais diversificada na região. Ainda que ausentes de várias espécies e seus
processos ecológicos, os ervais podem servir como corredores biológicos que
favoreçam o trânsito de animais e o fluxo genético de espécies.
Além da necessidade de aprofundamento destas informações, que carecem
dos olhares técnico-científicos das Ciências, também é importante se analisar os
significados de práticas da produção de erva-mate sobre a biodiversidade. Este
assunto será iniciado na próxima seção.
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7.1.3 Impacto ambiental do manejo das atividades econômicas na propriedade rural

Além das relações com a manutenção da biodiversidade, o cultivo de erva-mate
pode apresentar outras práticas desfavoráveis ao meio ambiente. O uso de insumos
químicos poluentes e contaminantes (fertilizantes e agrotóxicos), para aumento da
produtividade e controle de pragas, é um deles.
No caso das propriedades rurais que fazem parte da amostra desta pesquisa,
os produtores afirmaram em sua totalidade que não utilizam insumo químico para
nutrir as plantas ou combater a ocorrência de pragas. Nos trabalhos de observação
do pesquisador, também não se verificou evidências de uso de insumos químicos. Em
outras propriedades que os utilizam, e não fizeram parte da amostra, um exemplo de
evidência de aplicação de insumo químico é o efeito de ausência ou reduzido
desenvolvimento da vegetação sobre o solo dos ervais.
As Fotografias 10 e 11 apresentam imagens que comparam o uso ou não de
insumo químico. A primeira foi registrada em uma propriedade aleatória, fora da
amostra desta pesquisa, em que se percebe o parco desenvolvimento de vegetação
no solo de um erval, possivelmente decorrente da aplicação de herbicida ou produto
químico para controle de pragas. A segunda, em uma propriedade presente na
amostra da pesquisa e localizada próxima à primeira, em que se verifica uma
quantidade maior de vegetação no solo.
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Fotografia 10 – Aspecto de erval com evidências de uso de agroquímico

Fonte: elaborada pelo autor (2017).

Fotografia 11 – Aspecto de erval sem uso de agroquímico

Fonte: elaborada pelo autor (2017).

Ainda segundo depoimento de produtores entrevistados, exceções para o uso
de herbicidas em suas propriedades se dão em estágios iniciais de cultivo dos ervais,
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quando mudas de erva-mate são plantadas, e a fim de facilitar seu desenvolvimento,
recorre-se ao insumo químico como forma de combater as plantas que competem com
o crescimento da espécie de interesse econômico. Dos oito produtores entrevistados,
três afirmaram recorrer a esta prática.
Por outro lado, as preocupações com o aumento de produtividade, que
justificaria o emprego de fertilizantes, e o combate de pragas, que demandaria
inseticidas, são resolvidas de outra forma. Insumos naturais como “pó-de-pedra”,
também conhecido como “pó-de-rocha”, são utilizados. Quanto à capacidade de os
ervais produzir folhas de erva-mate em quantidade e qualidade, o manejo das
plantações associado às características ambientais oferece resposta satisfatória,
segundo as práticas observadas entre os produtores da pesquisa.
Já o controle de pragas, como lagartas e ervas daninhas, a ocorrência delas
não se verificou constante nas oito propriedades pesquisadas e quando ocorrem
parece não representar um impacto significativo nos ervais trabalhados. O manejo de
pragas em três propriedades que compuseram a amostra – e somente as quais
relataram a ocorrência de pragas – se dá por manejo manual. Isto é, o próprio produtor
ou um auxiliar em campo remove galhos das erveiras com presença de pragas ou os
cipós que “sufocam” as erveiras. As Fotografias 12 e 13 mostram a ocorrência dessas
pragas nos ervais.
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Fotografia 12 – Exemplo de ocorrência de praga, lagarta, em erveira

Fonte: elaborada pelo autor (2017).

Fotografia 13 – Exemplo de ocorrência de praga, cipó, em erveira

Fonte: elaborada pelo autor (2017).

Nota-se que foi relatado por apenas um dos produtores entrevistados a
ocorrência da broca da erva-mate (Hedypathes betulinus), ou “corintiano”, uma praga
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mais comumente relatada entre os cultivadores de erva-mate. A lembrança deste
relato, em verdade, foi decorrente de uma questão que o pesquisador fez sobre
serviços ecossistêmicos. O produtor rural lembrou-se da função ecológica que as aves
fazem ao se alimentarem do inseto que contamina os ervais.
Outros três produtores participantes da pesquisa também relataram o papel das
aves no controle de lagartas. Este tipo de exemplificação é uma das situações que
ilustram a percepção ambiental dos produtores, questão que é desenvolvida na
próxima seção.
Do ponto de vista da conservação da biodiversidade, prevê-se como medidas
para manter a produtividade dos ervais duas práticas bastante recorrentes no manejo
da erva-mate, que podem representar prejuízos para a manutenção da diversidade
biológica e o equilíbrio dos ecossistemas. As práticas de “raleamento” e adensamento
de ervais são elas.
A primeira consiste em remover parte da vegetação prevendo duas funções: a
busca pelo equilíbrio para sombreamento e entrada de luz sobre as erveiras, e a
liberação de espaço para plantio de novas árvores para a produção das folhas de
erva-mate. O adensamento consiste no plantio de novas erveiras em meio à
vegetação ou ao espaço liberado pelas áreas “raleadas”.
Essas duas medidas alteram os padrões naturais de um ecossistema e mais
particularmente dos ervais. Segundo Marques (2014), a distribuição natural da planta
costuma ser em forma de reboleiras – porções do terreno com adensamento
espontâneo de erveiras. Nos ervais cultivados em sombreamento, chega-se a verificar
a presença de uma quantidade de plantas em quantidade muito superior ao que se
encontra na natureza. Paradoxalmente, dá-se o nome a esses ervais de nativos.
Uma outra contradição ecossistêmica que se percebe entre as práticas dos
produtores de erva-mate é combate às espécies nativas que concorrem com a Ilex
paraguariensis, como é o caso da murteira (Blepharocalyx salicifolius) e do miguelpintado (Matayba elaeagnoides) – dois tipos de arbustos, ambos nativos, de fácil
ocorrência e que causam prejuízos para o desenvolvimento das erveiras O
crescimento destas plantas, geralmente acelerado em relação à erva-mate causa
sombra excessiva para a erva-mate. A medida que se empreende neste caso é a
remoção dessas espécies.
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Entre os quatro produtores que relataram a eliminação de murtas ou migueispintados, três deles reconheceram que essas plantas têm, sim, função no ecossistema
como, por exemplo, a disponibilização de frutos para pássaros.

7.1.4 Percepção ambiental dos produtores de erva-mate

Há aspectos narrados pelos agricultores que atestam a presença de processos
ecológicos e espécies que compõem a diversidade biológica presente nas
propriedades. Em primeiro lugar, atesta-se erveiras antigas – algumas identificadas
como centenárias pelos agricultores. Também se verifica um bom plantel de árvores
de médio e grande portes, com alguns indivíduos ultrapassando 25 metros de altura.
Entre as árvores citadas, estão araucária, canelas, imbuia, uvaia, cedro, guabirobeira,
pau-de-bugre e guaçutunga. Ressalta-se que não se fez nesta pesquisa uma
validação desta informação com qualquer tipo de auditoria por parte de especialistas,
como um botânico, por exemplo. O que se apresenta aqui é resultado de relato dos
produtores rurais. Dá-se valor às informações prestadas por eles, dada a repetição de
ocorrências de espécies em diferentes propriedades e consulta à literatura para
confirmar se São Mateus do Sul é área de ocorrência natural de tais espécies.
A despeito desta correspondência positiva da ocorrência de espécies de
árvores de médio e grande portes nas propriedades rurais, não se menciona, com a
mesma expressividade e lógica, a ocorrência de plantas e vegetação de menor porte.
Assim, flagram-se diferenças entre as plantas observadas com o quadro integral que
compõe a diversidade florística da Floresta com Araucária no município de São
Mateus do Sul.
Fenômeno similar se dá com a fauna. Há uma notória diferença entre o
conhecimento sobre árvores e de animais, por parte dos agricultores participantes da
pesquisa. Dentre os mamíferos, por exemplo, há modestos relatos sobre a ocorrência
desta classe de animais. Três participantes mencionaram a ocorrência de veados,
coatis, tatus e bugios. Entre os répteis, apenas um produtor mencionou a ocorrência
de cobras. Outras classificações, como os anfíbios, não foram mencionadas – talvez
por serem comuns e pela presença frequente, não chegam a serem mencionados
como “bichos diferentes”.
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Já para a avifauna, há uma quantidade um pouco maior de menções. Foram
citadas espécies como a gralha-picaça, tiriva, jacu, curucaca, papagaio-de-peito-roxo,
tucanos, entre outras. Quanto aos insetos, que dentre suas funções está a da
polinização de inúmeras plantas não se relatou a ocorrência desta classe animal nas
entrevistas.
No que tange aos serviços ecossistêmicos, de maneira empírica os produtores
mencionam exemplos como controle biológico de pragas, o próprio sombreamento
das árvores maiores sobre a erva-mate como aspecto de produtividade da planta e
qualidade de suas folhas e a ciclagem de nutrientes no solo. Interessante observar
que, mesmo quando se menciona esta quantidade de serviços ecossistêmicos, a
resposta dos produtores é nula quando lhes é perguntado em linguagem técnica:
“reconhece a presença de serviços ecossistêmicos na sua propriedade?”.
Em paralelo aos relatos dos produtores rurais, observou-se na pesquisa a boa
quantidade de exemplares de árvores e de aves. Com exceção de duas ocorrências
de bugio em locais próximos às áreas visitadas, conforme Fotografia 14, outros
mamíferos ou répteis não foram visualizados. Ressalta-se, no entanto, que tanto não
era o intuito principal da pesquisa registrar estas ocorrências por parte do
pesquisador, como não se empregou procedimentos e protocolos adequados para o
registro dos animais – escolha de horários e locais, por exemplo.
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Fotografia 14 – Registro de ocorrência de família de bugios em área próxima a erval pesquisado

Fonte: elaborada pelo autor (2017).

Ainda sobre a flora, observou-se também a ocorrência de muitos exemplares
jovens de pinheiro araucária nas propriedades, às vezes de poucos centímetros de
altura ou mesmo com um ou dois metros acima do chão. Outras espécies como o
cedro e canelas igualmente encontram espaço para crescerem e se desenvolverem
nas propriedades. É importante chamar atenção para esta observação porque ela
difere do comportamento muitas vezes anunciado de combate a essas espécies já
quando brotam para evitar que seu crescimento seja um empecilho para abastá-la no
futuro, conforme prevê a lei.
No que diz respeito à questão que representa a principal busca desta pesquisa,
se colocou aos agricultores a requisição da opinião deles sobre a situação da Floresta
com Araucária e como um quadro de manutenção ou perda de áreas remanescentes
deste ecossistema pode interferir na permanência da erva-mate. Há respostas
distintas sobre a ocorrência de desmatamento, igualmente sobre o impacto do
desaparecimento de áreas naturais de Floresta com Araucária na produção de ervamate.
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Para seis entrevistados, tem havido sim desmatamentos na região. Somandose a eles, os outros dois entrevistados que compõem a amostra integral desta
pesquisa, imediatamente relatam o papel que os ervais têm para preservação da
Floresta com Araucária. Este é um ponto singular para se discutir, porque a percepção
deles é parcial quanto aos impactos positivos e negativos que os ervais geram para a
conservação da biodiversidade.
Sobre o que a perda de áreas naturais representa para a continuidade de
produção de erva-mate, quatro entrevistados relataram não ter preocupação quanto a
este aspecto. A justificativa recai sobre as potencialidades das pesquisas científicas,
a exemplo do desenvolvimento de melhorias genéticas, investimentos, das
tecnologias de produção, da permanência das condições para produção de erva-mate
– o sombreamento requisitado, solo e clima disponíveis – e, principalmente, pelas
práticas de adensamento que traz a possibilidade de multiplicar os ervais.
Ao colocar estas posturas dos produtores, é importante revelar que eles
também opinam que a Floresta com Araucária é relevante e reconhecem que é este
ecossistema que permitiu a configuração da erva-mate exclusivamente encontrada
em São Mateus do Sul.
Por outro lado, há relatos de produtores com outros olhares. Ainda que não
expressem de maneira técnico-científica, analisam que a perda de Floresta com
Araucária é um “dano silencioso” e traz erosão de material genético. Também, alguns
deles, se culpam pelo combate ao murteiro e miguel-pintado porque sabem que essas
espécies cumprem um papel na natureza.
Em outras situações, produtores demonstram práticas que buscam uma
espécie de proteção e, ao mesmo tempo, garantia para continuidade da produção de
erva-mate associada às áreas naturais. Alguns mantêm bancos de sementes em suas
propriedades, por meio da permanência de erveiras matrizes, criam e instalam viveiros
de mudas para reprodução da espécie com a genética que lhes parece apropriada. E,
por conta da herança familiar e do intercâmbio que têm com pesquisadores,
desenvolvem raciocínios que indicam a necessidade de se repensar a conservação
dos ecossistemas naturais. Análises sobre o balanço de retirada de nutrientes do solo
decorrente do crescimento da planta e colheita das folhas, bem como a percepção de
que “não é apenas sombra” que as árvores nativas fornecem, são exemplos que
ilustram esta situação.
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7.2 AS EMPRESAS ERVATEIRAS

Quatro empresas processadoras de erva-mate participaram da pesquisa. São
elas: Indústria e Comércio de Erva Mate Maracanã Ltda., Ervateira Rei Verde Ltda.,
Ervateira Damanoiza Ltda. e Ervateira Taquaral, todas localizadas em São Mateus do
Sul. São empresas que nasceram e se desenvolveram no município, pertencentes a
famílias locais. A exceção é para a Rei Verde, cuja sede em São Mateus do Sul é uma
filial da matriz localizada em Erechim, no estado do Rio Grande do Sul.
O método de coleta de dados junto a essas empresas foi por meio de
entrevistas com quatro profissionais, sendo um de cada empresa. No caso das
empresas Damanoiza, Maracanã e Taquaral, os entrevistados pertenciam às famílias
proprietárias das empresas. No caso da Rei Verde, o participante da pesquisa tinha o
principal cargo hierárquico – gerente – da filial da empresa em São Mateus do Sul.
Adicionalmente às entrevistas formalizadas, conversas pontuais com outros
representantes das empresas também contribuíram para parte dos dados coletados.
Outras quatro empresas ervateiras têm operações em São Mateus do Sul. Foram
contatadas para participar da pesquisa, mas a resposta não veio a tempo de inserilas na fase de campo para coleta de dados.
Essas empresas se classificam como indústrias. Também chamadas de
ervateiras, são processadoras de erva-mate. Seus processos de produção podem
incluir desde a fase do recebimento de matéria-prima – as folhas de erva-mate in
natura – até o acondicionamento em embalagens para bebidas, como chá, chimarrão
ou tererê. A empresa Taquaral se apresenta com todas essas etapas de produção.
Quando não completos, os processos industriais podem incluir etapas do ciclo
integral. É o caso das outras três empresas pesquisadas. A Rei Verde processa a
folha recebida dos cultivos até o ponto que será destinada para sua matriz no Rio
Grande do Sul ou preparada para exportação – o empacotamento para o consumidor
final é feito em sua matriz. Já as ervateiras Damanoiza e Maracanã recebem o produto
pré-processado – estágio conhecido como cancheado – e posteriormente finaliza o
processamento em embalagens de chás ou erva-mate para chimarrão. Na sequência,
destinam seus produtos a clientes e consumidores.
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No que diz respeito aos produtos comercializados por essas empresas de São
Mateus do Sul, há dois segmentos. A erva tostada para preparo de chá, o chá-mate,
de cor marrom escura, e a erva para o preparo do mate dos tipos chimarrão ou tererê,
com diferentes tonalidades de cor verde15. As Fotografias 15 e 16 permitem a
comparação da forma final desses produtos processados.
Fotografia 15 – Fase final de preparo (tostagem) de erva para chá-mate

Fonte: elaborada pelo autor (2017).

15As

diferenças nas tonalidades de cor verde têm relação com as preferências do mercado consumidor.
Para o padrão de exportação ao Uruguai, por exemplo, prevalece um tom verde-amarelado, o que
implica em métodos distintos de processamento e armazenamento para resultar em cor e sabor
aderentes àquele mercado consumidor.
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Fotografia 16 – Exemplos de erva-mate em forma final de consumo para preparo de chimarrão ou
tererê

Fonte: elaborada pelo autor (2017).

Quanto à apresentação dos produtos a clientes e consumidores, eles podem,
para o caso de erva-mate, ser em embalagens individuais de 500g ou de um quilo,
para o consumidor final adquirir em lojas e supermercados ou em embalagens
maiores, de 20kg. Neste caso, destinam-se à exportação, com posterior
processamento final nos países que recebem a mercadoria, a outras empresas que
farão o processamento e embalamento de produtos próprios. Podem ser destinados,
ainda, a redes de lanchonetes, restaurantes e cozinhas industriais e escolares que
fazem o preparo próprio da bebida. Para o caso da erva-mate tostada para chás,
embalagens também podem ser individuais ou de volume maior para destinação
comercial. No estado do Paraná, por exemplo, erva-mate tostada para chá-mate é
objeto de aquisição pela Secretaria da Educação para fornecimento de merenda
escolar. Um outro exemplo de preparo próprio de mate é feito por redes nacionais de
lanchonetes. A Fotografia 17 ilustra uma loja pertencente a uma dessas redes que,
conforme dados coletados nas entrevistas, adquire a erva-mate tostada de uma
empresa de São Mateus do Sul.
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Fotografia 17 – Fachada de loja pertencente à cadeia que comercializa produtos à base de erva-mate

Fonte: Eduardo P (http://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18187702)

No caso das empresas entrevistadas para esta pesquisa, todas essas formas
de comercialização são atendidas. As empresas Damanoiza, Maracanã e Taquaral
comercializam as folhas tostadas para preparo de chá-mate e erva-mate para bebida
quente tipo chimarrão. A Taquaral dispõe do preparo de erva-mate para bebidas frias,
o terêrê. A Rei Verde comercializa produtos para tererê e chimarrão, bem como
produtos compostos de mate com outras ervas – camomila, funcho e boldo, por
exemplo – para preparo de bebidas. Quanto ao mate para preparo de chás, a Rei
Verde não comercializa este tipo de produto.
Além da comercialização, as empresas ervateiras pesquisadas também
fornecem seus produtos em embalagens maiores para destinação à merenda escolar
ou redes de restaurantes e lanchonetes conforme ilustrado anteriormente.
Adicionalmente, duas das empresas entrevistadas – Damanoiza e Rei Verde –
também exportam parte de sua produção – seja para posteriormente embalamento no
exterior ou com marcas próprias, como no caso da Rei Verde.
O Quadro 10 traz uma apresentação resumida da apresentação das empresas
participantes da pesquisa quanto a seus perfis de processamento e produtos
comercializados.
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Quadro 10 – Caraterização das empresas participantes da pesquisa

Empresa

Etapas de
processamento de
erva-mate

Produto para
chá-mate

Processamento das
folhas in natura,
Taquaral
beneficiamento e
embalamento
Processamento das
folhas in natura,
Rei Verde
beneficiamento e
embalamento
Damanoiz
Beneficiamento e
a
embalamento
Beneficiamento e
Maracanã
embalamento
Fonte: elaborado pelo autor (2017)

X

Produto para
chimarrão

Produto para
tererê

X

X

X

X

X

X

X

X

Produto
para
outros
usos

X

Constata-se que nos casos das empresas que contratam a erva-mate préprocessada e não fazem o primeiro beneficiamento – as ervateiras Damanoiza e
Maracanã –, não há a interface com o produtor que cultiva a planta no campo. Esta
informação é importante para a discussão sobre as relações da produção com as
áreas de Floresta com Araucária.
As Fotografias 18 a 21 apresentam imagens de alguns produtos
comercializados pelas empresas participantes da pesquisa.
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Fotografia 18 – Exemplo de produto da Ervateira Taquaral

Fonte: http://www.ervateirataquaral.com.br

Fotografia 19 – Exemplo de produto da Ervateira Damanoiza

Fonte: www.ervateiradamanoiza.com.br
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Fotografia 20 – Exemplo de produto da empresa Rei Verde

Fonte: www.reiverde.com.br

Fotografia 21 – Produto da Ervateira Maracanã, exposto em um supermercado

Fonte: elaborada pelo autor (2017).
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No que diz respeito ao processamento da erva-mate para usos adicionais aos
das bebidas, não se pratica este tipo de comércio nas empresas entrevistadas.
Exceção se faz para a Rei Verde, que comercializa cápsulas de erva-mate, conforme
é ilustrado na Fotografia 22, para uso farmacêutico como energético.

Fotografia 22 – Erva-mate em cápsulas, comercializado pela Ervateira Rei Verde

Fonte: www.reiverde.com.br

7.2.1 Os produtos com a erva-mate nativa

Sem exceção, as quatro empresas comercializam produtos com composição
exclusiva das folhas provenientes dos ervais sombreados de São Mateus do Sul. A
Rei Verde, empresa entre as quatro que tem uma lista variada de produtos – 26 no
total – tem uma produzida exclusivamente com a erva-mate do município. É a “Linha
Nobre”. Justifica esta opção ao mercado pela percepção e aceitação do consumidor
em relação à qualidade, cor e sabor do produto, conforme relata a empresa.
As outras três ervateiras, embora não atribuam informações específicas ao
produto em suas linhas, embalam o produto com origem dos ervais nativos também
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com a justificativa de qualidade, sabor e cor da erva cultivada na região de São Mateus
do Sul.
Uma situação específica do produto originado em São Mateus do Sul é a
qualificação dada pelo selo de Identificação Geográfica (IG). Das quatro empresas, as
ervateiras Taquaral e Maracanã estiverem entre as companhias que compraram a
produção diferenciada com as boas práticas da IG e, em 2017, comercializaram
produtos específicos com esta diferenciação.
E, para os casos de produto não associado à IG, apesar de argumentarem a
diferenciação a erva-mate originada em São Mateus do Sul, as empresas não
apresentam esta informação nas suas embalagens. Diferentemente do que é
praticado por outras empresas, não localizadas em São Mateus do Sul, os produtos
processados no município não informam a relação existente entre os ervais com as
áreas remanescentes de Floresta com Araucária, com a biodiversidade e processos
ecológicos ou com o sombreamento feito por árvores de grande porte deste
ecossistema.
Também é importante mencionar que, conforme citado por representante de
uma das empresas entrevistas, na comunicação acerca das relações ambientais da
erva-mate nativa, há outros argumentos positivos que poderiam estar associados e
informados ao cliente. São exemplos: a ligação dos cultivos de erva-mate em São
Mateus do Sul com propriedades da agricultura familiar e seus significados sociais,
como renda para os trabalhadores, favorecimento para sua fixação e qualidade de
vida no campo, entre outros atributos.
A título de comparação, uma busca foi feita para encontrar exemplos de
mensagens da produção de erva-mate alinhada a valores ambientais. As Fotografias
23 a 26 apresentam exemplos de embalagens de erva-mate para chimarrão das
empresas Verdelândia, de Quedas do Iguaçu-PR, Marca, de Jaborá-SC e
Catanduvas, de Catanduvas-SC, que apresentam informação com este tipo de
conteúdo.
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Fotografia 23 – Mensagem em embalagem da empresa Verdelândia

Fonte: elaborada pelo autor (2017).

Fotografia 24 – Detalhe de embalagem da Ervateira Marca

Fonte: elaborada pelo autor (2017).
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Fotografia 25 – Outro exemplo da Ervateira Marca, em que se expressa a palavra biodiversidade

Fonte: elaborada pelo autor (2017).

Fotografia 26 – Neste outro exemplo, apresenta-se o caso da Ervateira Catanduvas

Fonte: elaborada pelo autor (2017).
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É importante informar que os exemplos apresentados acima não são resultado
de uma investigação aprofundada e possivelmente não esgotam os exemplos de
empresas com este tipo de prática. As fotografias são conclusão de visitas a 12
supermercados na cidade de Curitiba, em que se verificou as opções de erva-mate
para chimarrão ou chá e analisou-se cada embalagem. Foram encontradas esses
quatro que descrevem alguma relação com áreas naturais, biodiversidade, Floresta
com Araucária ou sustentabilidade.
Vale ressaltar, ainda, que um dos casos encontrados – a Ervateira Catanduvas
– é um exemplo de produto que integra o projeto Araucária+, iniciativa desenvolvida
por duas instituições – a Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras
(CERTI) e Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza – com o intuito de, entre
outros objetivos, promover a produção de erva-mate de maneira menos impactante
ao meio ambiente e mais favorável à conservação da biodiversidade da Floresta com
Araucária.
Também é importante ser colocado que, a partir do estabelecimento de
produtos com cessão de uso do selo da Identificação Geográfica para as empresas
de São Mateus do Sul, uma peça gráfica passou a ser anexada às embalagens que,
entre os seus dizeres, informa que “As folhas são sombreadas pelas copadas de
araucárias e árvores nativas da Mata Atlântica no Vale do Rio Iguaçu”. A Fotografia
27 mostra um exemplo de como uma embalagem de erva-mate com IG é apresentada
ao mercado.
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Fotografia 27 – Exemplo de produto da Ervateira Taquaral, comercializado com o selo de IG

Fonte: elaborada pelo autor (2017).

Além de produtos da Taquaral e Maracanã, as outras ervateiras de São Mateus
do Sul que processam erva-mate com IG são as ervateiras Baronesa e Baldo.
Quanto à matéria-prima para o preparo de chá-mate, as empresas informam
não fazer diferenciação para uso da erva-mate originada no sistema sombreado ou a
pleno sol. Relatam que, por conta do processamento – a tostagem –, as características
de cor e sabor não se fazem presentes neste tipo de produto.

7.2.2 A percepção sobre a Floresta com Araucária

As entrevistas com representantes das empresas ervateiras colocaram a eles
dados da situação das áreas remanescentes de Floresta com Araucária no município
de São Mateus do Sul, conforme discutido na seção 2.5.1. Ao se constatar
concordância com o contexto histórico de desaparecimento de áreas naturais no
município – todos os entrevistados concordaram que tem havido desmatamento de
áreas naturais em São Mateus do Sul. Também procurou-se discutir os reflexos que
este fenômeno poderia ter sobre a produção de erva-mate nativa – a sombreada, que
tem o cultivo consorciado com áreas naturais ou árvores nativas do ecossistema local.
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Para dois dos entrevistados, relata-se um risco com a diminuição de áreas
naturais para a produção de erva-mate. Para dar embasamento a esta opinião,
apresentam argumentos como ameaças à manutenção da qualidade da erva-mate
produzida localmente, que tem suas características reconhecidas devido à sua
genética e as relações ecológicas que mantem com os ecossistemas da Floresta com
Araucária.
Para outros dois entrevistados, a continuidade do desmatamento não
representa riscos para o cultivo de produção de erva-mate, pois há adensamentos nas
áreas de cultivo, que garantem a manutenção da produção. Mas, por outro lado,
reconhecem que as áreas naturais desempenham função importante na qualidade do
produto. Apresentam, neste sentido, características como o sombreamento feito pelas
árvores, o controle biológico de pragas feito pelas aves que se alimentam das lagartas
e as implicações de solo e clima que diferenciam as folhas provenientes dos ervais
sombreados de São Mateus do Sul em relação a outras regiões.
Os quatro entrevistados expressam a opinião de que a forma de cultivo de ervamate sombreada garante a manutenção ou preservação dos ecossistemas da Floresta
com Araucária.
Apesar dessas percepções favoráveis à conservação da Floresta com
Araucária, há alguns fatos que representam conflitos com o conhecimento técnicocientífico sobre a conservação deste ecossistema. O primeiro ponto é que não se
mensura qual é, efetivamente, o status de conservação desses ecossistemas – e o
quanto se demandaria de esforço para sua manutenção. O segundo ponto é o conflito
de se tomar algum tipo de providência frente ao risco de o quadro de desmatamento
se permanecer.
Em relação a este último ponto, o que se obtém como resposta são
empreendimentos de iniciativas como o da Identificação Geográfica, que, entre outros
estímulos, estabelece um protocolo de manejo da erva-mate menos impactante ao
meio ambiente – mas, necessariamente, não plenamente alinhado à integral
conservação da biodiversidade de um ecossistema como a Floresta com Araucária.
No que diz respeito ao acompanhamento do cultivo da erva-mate no campo, o
espaço em que de fato se dão as relações com o ecossistema, as empresas Rei Verde
e Taquaral têm rotinas de contato com os produtores que lhes fornecem matériasprimas. O acompanhamento tem razões maiores de verificar a origem da erva-mate
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comprada – se sombreada ou plantada a pelo sol. Averiguam também outras práticas
que podem interferir na qualidade do produto que será embalado e posteriormente
chegará ao mercado. Relatam, ainda, casos de produtores que foram descadastrados
por não atenderem os padrões requeridos pelas empresas.
Quando analisam se o produto está associado a plantios sombreados, as
empresas atestam, sim, a associação dos ervais com as áreas nativas. No entanto,
isso permanece no padrão registrado nos cultivos de erveiras em São Mateus do Sul.
Isto é, as práticas verificadas no campo podem não corresponder plenamente aos
requisitos de um ecossistema equilibrado, apesar de os ervais prestarem importantes
serviços ecossistêmicos e contribuírem para a manutenção de muitas espécies da
fauna e da flora.
O aprofundamento desta questão demanda uma análise da relação comercial
entre empresa ervateira e produtor ervateiro sob a perspectiva da gestão ambiental
da beneficiadora de erva-mate. Se os ervais de São Mateus do Sul dependem da
presença e do funcionamento ecológico dos ecossistemas da Floresta com Araucária,
é mister que haja uma incorporação desta relação como aspecto da gestão ambiental
e como um fator de risco para as operações empresariais.
Por outro lado, esta discussão não pode render apenas algum tipo de ônus para
as empresas ervateiras. Apesar da produção e consumo de erva-mate já durar
séculos, este tipo de aprimoramento da gestão empresarial é recente não apenas para
o setor da erva-mate, mas também para outras atividades do agronegócio e ramos da
economia. Assim, o que se faz necessário é recomendar que os planejamentos
dessas organizações em São Mateus do Sul considerem o efetivo impacto que a
continuidade de perda de áreas naturais da Floresta com Araucária em São Mateus
do Sul apresenta para suas operações.
Por fim, aborda-se nesta seção outras informações da prática ambiental das
empresas. Vale registrar outros dados da administração empresarial que podem ser
classificados como aspectos de gestão ambiental. O principal deles é o consumo de
lenha como fonte de energia para os fornos que secam e tostam a erva-mate in natura.
Além da proibição legal de usar os recursos dos ecossistemas locais, verificou-se que
a origem deste combustível é de madeira plantada, como eucalipto, e não lenha de
árvores nativas que poderiam aumentar as pressões sobre o meio natural.
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Outro aspecto ambiental relevante é a geração de resíduos. Este item abrange
a geração de “palitos” – a parte dos galhos de erva-mate que após a secagem é
descartado do produto final – e as cinzas da lenha consumida nos fornos. A geração
de resíduos não é classificada como um impacto ambiental relevante e, muitas vezes,
pode-se dar uma outra destinação a eles – como uso nos próprios fornos, no caso dos
palitos, e como complemento de adubação na agricultura, no caso das cinzas.

7.3 O OLHAR INTERDISCIPLINAR

O contato com as teorias de Estudos CTS e História Ambiental, bem como as
entrevistas e observações feitas na coleta de dados em campo, renderam informações
que vão além do enfoque ambiental e que ao mesmo tempo trazem elementos da
prática, da cultura, das ideias dos agricultores e das empresas que podem contribuir
com a necessidade de conservação da Floresta com Araucária e das condições para
a favorecer a produção de erva-mate.
Com base neste contexto, esta seção faz uma análise da correspondência dos
dados levantados em campo com o aporte teórico desta pesquisa. Ao fazer isso,
procura-se oferecer elementos que podem contribuir para a construção de
proposições para a conservação da natureza – além da medida mais convencional e
necessária, mas não cumprida plenamente, que é reservar áreas específicas para o
refúgio da vida silvestre e funcionamento dos ecossistemas. É para esta finalidade
que se estabelecem as unidades de conservação e os ambientes que a lei demanda
proteger, como as áreas de preservação permanente e de reserva legal nas
propriedades rurais.
As correspondências a seguir levam em conta o tratamento dado no capítulo 3
ao aporte teórico em questão.
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7.3.1 A contribuição de conceitos dos Estudos Ciência, Tecnologia e Sociedade

As expressões “resistir” e “mudar” têm recorrência nas respostas que os
entrevistados dão para esta pesquisa, sejam os agricultores ou representantes de
empresas. Estes exemplos de comportamento situam-se como contraposição ao
conceito de determinismo tecnológico.
De forma a associar este conceito à prática, verifica-se as tentativas de
agricultores de São Mateus do Sul em recusar procedimentos que, por exemplo, no
passado incentivaram a inserção de técnicas de mecanização da produção de ervamate. Tais técnicas traziam consigo o uso intensivo de agroquímicos ou o uso de
material genético importado de outras regiões para aumento da produtividade. Os
agricultores relatam os intercâmbios com técnicas argentinas que apresentavam
índices maiores de produtividade. A Argentina tem reconhecimento por parte do
mercado e pesquisadores pela alta produtividade de erva-mate. Neste país, encontrase plantios de monocultura de erva-mate em grandes extensões, conforme demonstra
a Fotografia 28.

Fotografia 28 – Exemplo de plantação de erva-mate em grande extensão de área na província de
Misiones, Argentina

Fonte: http://www.rutadelayerbamate.org.ar/yerba-mate/el-cultivo/
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Três dos entrevistados relataram insatisfações ao longo de suas vidas e de
experiências com cultivo de erva-mate com o modus operandi de empresas que se
instalavam em São Mateus do Sul para o estabelecimento de negócios neste campo.
Conta-se sobre companhias com forte poder financeiro que procuravam regular, para
baixo, os preços da matéria-prima ou de outras firmas que, em busca de volumes
grandes da produção, não davam atenção às tradições locais de erva-mate –
especialmente aos hábitos ligados às heranças familiares de cultivo da planta.
Ao se contestar e evitar esses tipos de produção, ervateiros de São Mateus do
Sul tinham em mente a necessidade de manter o patrimônio e características da planta
que é encontrada naturalmente no território do município e da região. A contribuição
para a conservação da biodiversidade, neste sentido, foi, entre outras situações, evitar
que se repetisse o uso extensivo do solo da prática da monocultura a exemplo do que
ocorre com as plantações de soja, milho e feijão na região, conforme apresentado na
seção 7.1.2.
Um outro conceito no âmbito dos Estudos CTS, o da construção social da
tecnologia, também tem perspectivas favoráveis do ponto de vista dos produtores e
das empresas. Relata-se, por exemplo, redes de confiança com as práticas de
produtores que garantem o fornecimento de produtos de qualidade e que tenham
dispensado práticas incorretas ou inadequadas no cultivo das erveiras. Com base
nesta liga das relações – a confiança –, constrói-se redes que disseminam boas
práticas e fortalecem cadeias produtivas para fornecimento de matéria-prima de
qualidade às empresas.
Ainda no âmbito da construção social da tecnologia, três dos produtores
entrevistados relataram formarem ou pertencerem a associações ou cooperativas
informais que envolve troca de mão-de-obra, equipamentos, conhecimentos e
experiências para melhor aproveitamento das oportunidades de geração de renda a
partir da cultivo e comercialização da erva-mate.
Um terceiro conceito dos Estudos CTS, a Teoria Ator-Rede, encontra
correspondência para tecer as relações de atores humanos e não-humanos no
entorno do cultivo da erva-mate. No âmbito desta pesquisa, os atores humanos
retratados foram os agricultores e os representantes de empresas ervateiras. Já os
não-humanos atendem pela própria erva-mate, Floresta com Araucária, as espécies
de plantas e animais que compõem os ecossistemas e têm suas funções no equilíbrio
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ecológico e no cultivo da erva-mate. Enquadra-se aqui, a partir dos relatos dos
participantes da pesquisa, a genética da erva-mate local, os serviços ecossistêmicos
como o sombreamento, as aves que controlam pragas e as plantas que reciclam
nutrientes no solo.
Quando se consideram as experiências que combateram o uso do material
genético importado foram tratadas como ameaça à constituição genética das espécies
de erva-mate encontradas em São Mateus do Sul, percebe-se um exemplo de
aplicação da teoria. É uma constatação do levar em consideração as especificidades
e necessidades de uma planta, um ator não-humano ou actante, conforme as
definições sobre os coletivos que compõem o ator-rede.
Tal teoria, ao envolver os atores não-humanos, se aplica também a uma
perspectiva de que os serviços ecossistêmicos não estão integralmente à disposição
do humano. Ainda que, mesmo nesta pesquisa, se privilegia a argumentação do olhar
para tais serviços como benefícios, a Teoria Ator-Rede também vai servir para
entender que, para existirem, serviços ecossistêmicos têm suas demandas próprias
da existência e funcionamento da natureza.
A observação que se faz do comportamento da planta para ter êxito na
produção de mudas de erva-mate também se constitui um argumento favorável para
este entendimento. A reprodução manejada, estimulada, de erveiras continua a ser
um desafio. Há longevidade no período de dormência – tempo que, depois que se
desprendem dos frutos, as sementes demandam para iniciar a germinação – e baixo
índice de germinação. Experiências de produtores da região, que se iniciam de modo
criativo, informal e amistoso – a exemplo de muitos experimentos da lida da produção
rural familiar – partem para observar o funcionamento da natureza e tentar reproduzir
alguns de seus ciclos. No caso da produção de mudas de erva-mate, alcançam-se
êxitos. Novas atividades geradoras de renda são estabelecidas – as mudas são
produzidas e comercializadas –, consegue-se boa taxa de germinação, diminui-se o
prazo de dormência do convencional seis meses para até três meses. E, acima de
tudo, mantem-se a segurança de que permanece o material genético de boa qualidade
da planta.
As lições que esses exemplos da teoria ator-rede trazem para as novas
possibilidades de conservação da biodiversidade na região é o caráter de respeito e
aprendizagem lúdica com o funcionamento da natureza. Assim, pode ser possível
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expandir para outras possibilidades de manutenção dos ambientes naturais à medida
que se cria condições para ampliar este tipo de exercício de assimilação ao que
acontece no meio natural.
No âmbito dos atores humanos da teoria ator-rede, a composição da busca e
manutenção da qualificação de Identificação Geográfica parece ser um exemplo
bastante útil. A partir do entendimento das particularidades que a erva-mate tem na
região, atores têm se unido para criar redes que, ao final, visam à proteção deste
patrimônio. Pois, a estruturação de boas práticas agrícolas, constituição de grupos
para intercâmbio de informações, associativismo – mesmo entre empresas que
competem entre si no mercado – almejam a permanência da erva-mate e as condições
que possibilitam seu cultivo e qualidade em São Mateus do Sul.

7.3.2 A contribuição de conceitos de História Ambiental

Conforme tratado na seção o item 3.1.2, o intuito de se recorrer à História
Ambiental foi emprestar uma produção científica, de interesse da conservação da
biodiversidade, nesse campo para fortalecer uma abordagem interdisciplinar e integrála aos conceitos dos Estudos CTS.
Neste sentido, a lida, as experiências e a detecção e o processamento de
desafios frente ao cultivo da erva-mate, verificados nesta pesquisa em São Mateus do
Sul, ilustram o prosseguimento de uma trajetória da narrativa da espécie e das
experiências humanas. As escolhas em curso, que são selecionadas em um contexto
de mútua afetação homem-natureza, contribuirão para determinar a continuidade de
manutenção de um ecossistema como a Floresta com Araucária e das características
específicas em São Mateus do Sul de uma planta como a erva-mate.
Ainda que seja motivo de busca de solução para uma equação entre a efetiva
conservação de sua biodiversidade e uso de seus recursos naturais, as relações entre
empresas ervateiras e cultivadores de erva-mate indicam a compreensão da
permanência da Floresta com Araucária e todos os seres – humanos e não-humanos,
todos agentes da história – com quem ela se relaciona. Este é um exercício ainda
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parcial, que continua demandado experiências para, em um futuro, saber qual a
história ambiental será contada.
Talvez contribuam para ampliar o conjunto de ações em favor desta Floresta,
que se encontra ameaçada, a importação de elementos da trajetória da erva-mate em
São Mateus do Sul – aqueles que procuraram defender sua constituição genética, de
guardar aspectos do funcionamento do ecossistema, de calcular mudanças e danos,
bem como manter as relações produtivas e culturais em torno do cultivo da planta.
Destaca-se também a contribuição que as práticas de cultivo da erva-mate
oferecem para uma análise histórica do uso do solo. Via de regra, onde se instalam
os ervais, instalam-se também pessoas, estórias, experiências, contextos familiares
que, conforme os dados levantados para esta pesquisa, continuam a construir uma
narrativa que configura patrimônios natural e cultural.
É importante se ater mais um pouco sobre os aspectos do uso do solo e propor
uma conta simples: a despeito de sua importância financeira, as atividades de
monocultura demarcadas em São Mateus do Sul são redutivas. Têm baixa presença
da mão de obra, as máquinas da mecanização não são as famílias que diversificam a
produção, não têm as experiências que constroem os saberes e conhecimento
técnico-científico e, sobretudo, não têm a diversidade que permite a convivência da
fauna, da flora e dos serviços ecossistêmicos.
Assim, o que se pratica e o que se incentiva para continuidade de uma atividade
econômica como a erva-mate – incluindo a manutenção das áreas naturais – é uma
escolha que resultará na descrição favorável ou desfavorável na perspectiva da
história e da manutenção dos patrimônios.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo encerra a dissertação e traz as considerações acerca dos
objetivos, hipóteses e da pergunta de pesquisa, bem como sobre a experiência
operacional para realização deste trabalho e as sugestões para de estudos futuros.
Conclui-se que tanto empresas quanto produtores não fazem reflexões profundas
sobre a relação entre biodiversidade da Floresta e qualidade do produto da erva-mate
– a ponto de se requisitar uma reflexão sobre emprego de “ervais associados às áreas
nativas” ou “ervais associados ao sombreamento feito por árvores nativas”?
Porém, existem contribuições e potencialidades de acordos e consensos para
novas proposições em conformidade com a busca da manutenção das áreas naturais
e das condições favoráveis à erva-mate de qualidade fornecida em São Mateus do
Sul. Nesse sentido, a própria pesquisa se beneficiou de indicadores para considerar
ponderações sobre a ação dos atores e inserir argumentos para novos hábitos.
Os conceitos dos Estudos CTS, por sua natureza, deram abertura e
contemporização para a investigação em campo e análise dos dados coletados. A
implicação maior desta flexibilização foi de conhecer as ações humanas sobre a
natureza e compreender o que elas representam para a construção social dos atores,
para o combate ao determinismo e para o desempenho de cada um – humanos e nãohumanos – visando à sobrevivência e respeito ao meio ambiente.

8.1 SOBRE OS OBJETIVOS, A HIPÓTESE E A PERGUNTA DE PESQUISA

A prática do objetivo geral da pesquisa “analisar os conflitos, as contradições e
consensos que e como interferem na conservação da diversidade biológica e nas
formas de cultivo da erva-mate produzida no município de São Mateus do Sul-PR” foi
possível a partir da consideração de aportes teóricos – tanto a literatura científica,
quanto os acordos internacionais, as leis e programas governamentais – sobre a
conservação da biodiversidade a relação das atividades econômicas com a existência
e funcionamento da natureza. A aplicação de conceitos de Estudos CTS e da História
Ambiental permitiu fazer a detecção e a triagem:
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•

Os conflitos residem nas inseguranças e insatisfações quanto à parte
técnico-científica e política que diferem da lida cotidiano no campo. As
imposições da legislação ambiental é o que melhor caracteriza este
campo, acompanhado das inquietações que produtores e empresas têm
por não terem acesso para a busca de alternativas para o cultivo e
conservação do ambiente. O aparato legal revela a efetiva preocupação
por desejar limitar a continuidade de agressões que desequilibram o
meio ambiente. Mas existe a construção social que esses atores
empreendem para construir modelos alternativos ao que as normas
impõem.

•

As contradições estão no discurso favorável à conservação do meio
natural e as práticas que não são vistas como condizentes. O principal
exemplo deste contexto é a valorização do cultivo consorciado às
árvores nativas que fazem o sombreamento. Por outro lado, persistem
práticas como o raleamento e o manejo das erveiras sem levar em conta
sua autoecologia original – adensamento de populações e podas que
limitam seu desenvolvimento. Entre as empresas, também chama a
atenção a não aplicação de mensagens nas embalagens sobre a
procedência de erva-mate que provém de cultivos sombreados por
árvores nativas;

•

Os consensos dos produtores e industriais se manifestam em
demonstrações

materiais

e

pré-disposições

que

podem

ser

potencializadas em favor da conservação do ecossistema. Nesse
sentido, a preferência pelo cultivo sombreado e a evitação ou uso
reduzido de insumos químicos configuram um quadro de vantagens
ambientais do cultivo de erva-mate de maneira sombreada, que mantém
funções dos ecossistemas geradores de benefícios socioambientais e
econômicos. A retenção de água de chuva, a regulação de emissões de
sedimentos para os rios, as barreiras contra intempéries e a
manutenção da flora e da fauna são exemplos positivos. Os
entendimentos que foram alcançados em torno da obtenção da
Identificação Geográfica também ilustram o quadro de consensos.
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Em suporte ao objetivo geral, os objetivos específicos foram tanto aplicados
quanto condizentes às buscas da pesquisa e construção da dissertação. Entendeu-se
as políticas e significados da conservação da Floresta com Araucária, situando no
município de São Mateus do Sul, atores humanos e não-humanos foram identificados
– os agricultores, as empresas, a erva-mate, os ecossistemas e as relações que se
tecem entre eles. E dedicação foi dada para se analisar as percepções, fase em que
os aportes dos Estudos CTS e da História Ambiental repetiram sua utilidade.
E a resposta dada à pergunta de pesquisa, como conservar a biodiversidade
de um ecossistema específico, explorando economicamente um recurso natural a
partir de percepções de produtores e industriais de erva-mate, se configura em
conjunto de aspectos que rendem interpretações dos riscos – ao se considerar as
limitações que os ervais efetivamente fazem para a conservação da biodiversidade –
e das oportunidades, ao se tomar ciência das diferenças ambientais, culturais e
econômicas da atividade da erva-mate em comparação a outras – como as
monoculturas. Também está ao lado das oportunidades as práticas e vontades de
agricultores e empresas que podem se voltar a favor da conservação da
biodiversidade.
Em resumo, a resposta à pergunta de pesquisa é o reconhecimento de que
atores e as relações entre eles não estão definitivamente delimitadas e há espaços
para mudanças.

8.2 A EXPERIÊNCIA OPERACIONAL PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA

A título de contribuição do relato de uma pesquisa que se conclui, vale a pena
narrar duas vivências operacionais: a submissão do projeto ao Comitê de Ética e os
custos do trabalho de campo.
A realização das atividades de coleta de dados em campo foi precedida da
aprovação do projeto junto ao Comitê de Ética da Plataforma Brasil. Há uma valiosa
contribuição que este processo traz para a segurança da pesquisa – especialmente
na aplicação de protocolos para obtenção de acordos com os participantes.
Igualmente útil é a atenção com procedimentos não comuns nas Ciências Humanas,
mas favoráveis para o desenvolvimento de novas abordagens e metodologias para o
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envolvimento de participantes. É o caso de se discutir com eles benefícios, riscos
materiais e morais e os entendimentos sobre despesas e ressarcimentos.
Por outro lado, a experiência de submissão de projetos para aprovação do
Comitê de Ética ainda fica marcada pelos trâmites burocráticos e dificuldade de
entendimentos das requisições que são feitas. Exemplos e modelos de preenchimento
de formulários disponibilizados ainda não correspondem ao que se aprova. Pareceres
igualmente carecem de objetividade e clareza para demandar revisões. Flexibilidade
para

aprovações com

condicionantes seriam

bem-vindas e agilizariam

o

empreendimento das pesquisas.
A segunda vivência operacional é de ordem financeira e tem o intuito de
contribuir para planejamentos futuros de pesquisa de campo16. Assim, vale a pena
informar que o mesmo rigor com o levantamento de dados se aplicou ao controle de
gastos para a realização do trabalho de campo da pesquisa. Isso envolveu
permanentemente a pesquisa de preços mais baixos, aliados à qualidade de produtos
ou serviços contratados, busca pela antecipação destas contratações para obter
tarifas mais vantajosos.
Ao final, entre os meses de junho e novembro de 2017, contabilizou-se oito
deslocamentos Curitiba – São Mateus do Sul – Curitiba (somando-se pouco mais de
300km neste trajeto rodoviário de ida e volta), 18 dias de trabalho de campo e 4.020km
trafegados.

8.3 SUGESTÃO DE ESTUDOS FUTUROS

Em certa medida, um dos maiores desafios da construção do relato desta
pesquisa foi manter a disciplina de atender os objetivos e procedimentos
metodológicos em razão da diversidade e pluralidade que o exercício em campo
gerava. Desta forma, este é um indicador forte da necessidade de se ampliar e
aprofundar os assuntos tratados nesta pesquisa.

16Informa-se

que os investimentos feitos para a realização da pesquisa de campo foram da ordem de
R$ 5.400,00. Gastou-se aproximadamente R$ 960,00 em hospedagem, R$ 580,00 em alimentação, R$
2.400,00 em locação de veículos, R$ 840,00 em combustível, R$ 260,00 em taxas de pedágio, R$
200,00 em deslocamentos de taxi e R$ 170,00 em material de expediente.
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Com base neste contexto, recomenda-se a aplicação de outros conceitos dos
Estudos CTS, como a gestão do conhecimento, políticas públicas, desenvolvimento
local, as relações de trabalho e de gênero, o desenvolvimento de técnicas e
tecnologias a partir da perspectiva histórica e novas interações entre saberes
tradicionais e conhecimento técnico-científico. Essas possibilidades concretamente
irão encontrar campo fértil nas relações e processos de cultivo e produção de ervamate.
Aliada a esta primeira recomendação, é importante o exercício metodológico
demandar uma ampliação da amostra. Se o conteúdo da amostra intencional
praticada aqui é satisfatório, uma expansão mais estratificada entre o universo dos
2.500 produtores de erva-mate em São Mateus do Sul, irá contar muito mais.
Um acompanhamento mais profundo de outros papéis dos ervateiros, como a
coparticipação em pesquisas científicas, novas atividades econômicas desenvolvidas
pelos agricultores com a erva-mate, assim como o empreendimento de novos usos da
erva-mate seriam igualmente valiosos de se lançar para novas investigações.
Novas abordagens, como a mensuração entre as empresas da efetiva
ocorrência de riscos operacionais, reputacionais, regulatórios e de acesso a crédito, a
partir do que representa a perda de áreas naturais para os negócios, irá representar
uma valiosa contribuição para melhoria dos padrões de gestão das companhias.
Por fim, e considerando as inconclusões acerca da conservação da
biodiversidade, recomenda-se aportar um intercâmbio maior com especialistas das
Ciências Naturais para estes trazerem as ferramentas que dominam no campo de
indicadores e monitoramento de biodiversidade. Respostas mais objetivas, e talvez
não contestáveis, viriam se acompanhadas de, por exemplo, inventários de
vegetação, censos populacionais da fauna, bem como esforços de identificação de
processos ecológicos e valoração de serviços ecossistêmicos.
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ANEXOS
ANEXO A – TCLE para agricultores

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA CIENTÍFICA
Você, ________________________________________, está sendo convidado(a) a
participar de uma pesquisa científica sobre erva-mate no município de São Mateus do
Sul.
O título desta pesquisa científica é “As relações de Ciência, Tecnologia e Sociedade
na conservação da natureza e produção de erva-mate”. Ela é desenvolvida sob
responsabilidade do pesquisador Ricardo Gomes Luiz, aluno do curso de Mestrado
do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade (PPGTE) da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). A pesquisa tem orientação da
Professora Maclovia Correa da Silva.
O endereço do pesquisador é Rua ... – bairro Boa Vista – Curitiba – PR – CEP ....
Seus números de telefone são: (41) ... (residencial) e (41) ... (celular). Já o endereço
profissional da professora orientadora é avenida ... – bairro ... – Curitiba – PR – CEP
80.... Seu número de telefone é (41) ...
O estudo a ser feito pelo pesquisador irá levantar informações sobre o cultivo da ervamate no município de São Mateus do Sul – PR, com o intuito de analisar as relações
existentes entre a produção desta planta com a conservação da natureza sob a
perspectiva dos estudos de Ciência, Tecnologia e Sociedade. O objetivo da pesquisa
é inserir a análise Ciência, Tecnologia e Sociedade na cadeia de produção e
comercialização da erva-mate no município de São Mateus do Sul – PR.
Para realizar a pesquisa, estão sendo convidados os(as) participantes que sejam
agricultores(as) e moram em São Mateus do Sul, como é o seu caso. O pesquisador
irá fazer perguntas, assim como observar suas atividades relacionadas à produção da
erva-mate. Desta forma, sua participação será por meio de atendimento ao
pesquisador para apresentar práticas agrícolas e de demonstração de atividades
cotidianas relacionadas ao cultivo da erva-mate. De forma complementar, com a
devida permissão, registros como fotografias, gravações e audiovisuais poderão ser
efetuados a fim de complementar a coleta de dados. Para o participante, não haverá
gastos financeiros.
É importante deixar claro que você está sendo convidado(a) a participar desta
pesquisa. E por isso não tem obrigação de aceitar este convite. Caso não queira
participar, isso não trará nenhum prejuízo a você. Além disso, você também poderá
pedir para sair da pesquisa, caso seja esta sua vontade. Você precisará apenas
informar o pesquisador sobre esta sua vontade, caso assim queira.
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Também faz parte deste convite uma apresentação sobre a pesquisa e as etapas de
seu desenvolvimento, que estão descritas neste documento e também são explicadas
pelo pesquisador. Caso você tenha alguma dúvida, fique à vontade para fazer
perguntas ao pesquisador que tem o dever de responder suas questões.
A aceitação ao convite em participar da pesquisa se dá por meio do consentimento
livre e esclarecido sobre todas as etapas da pesquisa, manifestado de forma
autônoma pelo(a) convidado(a). Isto quer dizer, ao aceitar a participar, o(a)
convidado(a) expressa ter entendimento e dar permissão para a realização da
pesquisa

Título da pesquisa:
As relações de Ciência, Tecnologia e Sociedade na conservação da natureza e
produção de erva-mate
Pesquisador, com endereços e telefone:
Ricardo Gomes Luiz. Endereço: Rua ... – Bairro ... – Curitiba - PR – CEP 82....
Telefone: (41) .... E-mail: ...@gmail.com
Engenheiro ou médico ou orientador ou outro profissional responsável:
Orientadora Profª. Dra. Maclovia Correa da Silva
Local de realização da pesquisa:
Município de São Mateus do Sul - PR
Endereço, telefone do local:
A ser preenchido posteriormente, no momento de solicitação de adesão à pesquisa

A) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE
1. Apresentação da pesquisa.
O estudo irá levantar informações sobre o cultivo da erva-mate no município de São
Mateus do Sul – PR, com o intuito de analisar as relações existentes entre a produção
desta planta com a conservação da natureza sob a perspectiva dos estudos de
Ciência, Tecnologia e Sociedade.
2. Objetivos da pesquisa.
Inserir a análise Ciência, Tecnologia e Sociedade na cadeia de produção e
comercialização da erva-mate no município de São Mateus do Sul – PR.
3. Participação na pesquisa.
A participação será por meio de atendimento ao pesquisador para apresentar práticas
agrícolas e de demonstração de atividades cotidianas relacionadas ao cultivo da ervamate. De forma complementar, com a devida permissão, registros como fotografias,
gravações e audiovisuais poderão ser efetuados a fim de complementar a coleta de
dados. Para o participante, não haverá gastos financeiros.
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4. Confidencialidade.
O uso das informações coletadas destina-se exclusivamente a este projeto. Os nomes
e outros vínculos pessoais com os dados coletados serão divulgados mediante
concordância dos participantes.

5. Desconfortos, Riscos e Benefícios.
5a) Desconfortos e ou Riscos:
As perguntas a serem aplicadas aos participantes apresentam riscos mínimos de
possibilidades de constrangimento, contrariedades e desconfortos inesperados de
natureza psíquica, social e cultural. Caso ocorram estes riscos em qualquer momento
da pesquisa, prestar-se-á apoio emocional e respeito às suas decisões de
interromper, reagendar e/ou cancelar.

5b) Benefícios:
O relatório final da pesquisa será disponibilizado para os participantes, que poderão
usar como objetivo de geração de conhecimento e formação profissional visando à
produção de erva-mate em harmonia com a conservação da natureza.
6. Critérios de inclusão e exclusão.
6a) Inclusão:
Participarão da pesquisa produtores rurais que cultivam erva-mate que estejam
estabelecidos no município de São Mateus do Sul – PR, e que tenham idade
superior a 18 anos
6b) Exclusão:
Não se aplica.

7. Direito de sair da pesquisa e a esclarecimentos durante o processo.
A qualquer momento, o pesquisador e a orientadora poderão ser acionados para
sanar quaisquer dúvidas. Os participantes têm o direito de solicitar seu
desligamento da pesquisa, sem que isso represente nenhum tipo de prejuízo.
Além disso, também têm o direito de receber os dados da pesquisa
Você pode assinalar o campo a seguir, para receber o resultado desta pesquisa, caso
seja de seu interesse :
(
) quero receber os resultados da pesquisa (email ou endereço para
envio :______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________)_
( ) não quero receber os resultados da pesquisa
8. Ressarcimento e indenização.
Como não há previsão de gasto por parte do participante, visto que sua
participação se dará de forma simultânea às suas atividades cotidianas, na
propriedade rural em que habitualmente atua, não há necessidade de haver
ressarcimento. No entanto, caso alguma atividade da participação na pesquisa
fuja a esta condição, despesas de alimentação e transporte, e outros itens, serão
ressarcidos Caso haja necessidade de reparação de algum dano causado pela
pesquisa ao participante, explicita-se seu direito à indenização por meio de
cobertura material.

ESCLARECIMENTOS SOBRE O COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA:
O Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) é constituído por
uma equipe de profissionais com formação multidisciplinar que está trabalhando para
assegurar o respeito aos seus direitos como participante de pesquisa. Ele tem por
objetivo avaliar se a pesquisa foi planejada e se será executada de forma ética. Se
você considerar que a pesquisa não está sendo realizada da forma como você foi
informado ou que você está sendo prejudicado de alguma forma, entre em contato
com o Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR). Endereço:Av. Sete de Setembro,
3165, Bloco N, Térreo, Bairro Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, Telefone: (41)
3310-4494,e-mail: coep@utfpr.edu.br.

CONSENTIMENTO (do sujeito de pesquisa)

Eu declaro ter conhecimento das informações contidas neste documento e ter
recebido respostas claras às minhas questões a propósito da minha participação
direta (ou indireta) na pesquisa e, adicionalmente, declaro ter compreendido o
objetivo, a natureza, os riscos e benefícios deste estudo. Após reflexão, eu decidi, livre
e voluntariamente, participar deste estudo. Estou consciente que posso deixar o
projeto a qualquer momento, sem nenhum prejuízo.

Nome
completo:__________________________________________________________
RG:__________________________ CPF: _________________________
Data de Nascimento:___/___/______ Telefone:__________________
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Endereço:__________________________________________________________
____CEP:

______________

Cidade:__________________

Estado:

____________________

Assinatura:
________________________________

Data: ___/___/______

Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e
benefícios e ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas.

Assinatura pesquisador:
________________________

Data:
______________________________

Nome completo: Ricardo Gomes Luiz – RG ... – CPF ....

Para todas as questões relativas ao estudo ou para se retirar do mesmo, poderão se
comunicar com o pesquisador, Ricardo Gomes Luiz, via e-mail: ...@gmail.com ou
telefone: (41) .... A orientadora da pesquisa, Profª. Dra. Maclovia Correa da Silva,
também fica à disposição para consulta, via e-mail ...@utfpr.edu.br ou telefone: (41)
...4
Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do
sujeito pesquisado
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(CEP/UTFPR)
REITORIA: Av. Sete de Setembro, 3165, Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR,
telefone: (41) 3310-4494, e-mail: coep@utfpr.edu.br

OBS: este documento deve conter duas vias iguais, sendo uma pertencente ao
pesquisador e outra ao sujeito de pesquisa.
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ANEXO B – TCLE para empresas

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA CIENTÍFICA
Você, ________________________________________, está sendo convidado(a) a
participar de uma pesquisa científica sobre erva-mate no município de São Mateus do
Sul.
O título desta pesquisa científica é “As relações de Ciência, Tecnologia e Sociedade
na conservação da natureza e produção de erva-mate”. Ela é desenvolvida sob
responsabilidade do pesquisador Ricardo Gomes Luiz, aluno do curso de Mestrado
do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade (PPGTE) da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). A pesquisa tem orientação da
Professora Maclovia Correa da Silva.
O endereço do pesquisador é Rua ...– bairro ... – Curitiba – PR – CEP .... Seus
números de telefone são: (41) ... (residencial) e (41) ... (celular). Já o endereço
profissional da professora orientadora é avenida .... – bairro ... – Curitiba – PR – CEP
80.... Seu número de telefone é (41) .....
O estudo a ser feito pelo pesquisador irá levantar informações sobre o cultivo da ervamate no município de São Mateus do Sul – PR, com o intuito de analisar as relações
existentes entre a produção desta planta com a conservação da natureza sob a
perspectiva dos estudos de Ciência, Tecnologia e Sociedade. O objetivo da pesquisa
é inserir a análise Ciência, Tecnologia e Sociedade na cadeia de produção e
comercialização da erva-mate no município de São Mateus do Sul – PR.
Para realizar a pesquisa, estão sendo convidados os(as) participantes que trabalham
em empresas ervateiras localizadas em São Mateus do Sul, como é o seu caso. O
pesquisador irá fazer perguntas, assim como observar suas atividades relacionadas à
da erva-mate na empresa. Desta forma, sua participação será por meio de
atendimento ao pesquisador para apresentar práticas empresariais na contratação
(aquisição) de erva-mate, identificando sua origem, ações relacionadas à garantia da
qualidade de seu produto, ações de Marketing e Comunicação e diálogo com outros
atores para desenvolvimento do mercado deste produto. Serão demonstradas, ainda,
atividades da empresa relacionadas à proteção do meio ambiente. De forma
complementar, com a devida permissão, registros como fotografias, gravações e
audiovisuais poderão ser efetuados a fim de complementar a coleta de dados. Para o
participante, não haverá gastos financeiros.
É importante deixar claro que você está sendo convidado(a) a participar desta
pesquisa. E por isso não tem obrigação de aceitar este convite. Caso não queira
participar, isso não trará nenhum prejuízo a você. Além disso, você também poderá
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pedir para sair da pesquisa, caso seja esta sua vontade. Você precisará apenas
informar o pesquisador sobre esta sua vontade, caso assim queira.
Também faz parte deste convite uma apresentação sobre a pesquisa e as etapas de
seu desenvolvimento, que estão descritas neste documento e também são explicadas
pelo pesquisador. Caso você tenha alguma dúvida, fique à vontade para fazer
perguntas ao pesquisador que tem o dever de responder suas questões.
A aceitação ao convite em participar da pesquisa se dá por meio do consentimento
livre e esclarecido sobre todas as etapas da pesquisa, manifestado de forma
autônoma pelo(a) convidado(a). Isto quer dizer, ao aceitar a participar, o(a)
convidado(a) expressa ter entendimento e dar permissão para a realização da
pesquisa

Titulo da pesquisa:
As relações de Ciência, Tecnologia e Sociedade na conservação da natureza e
produção de erva-mate
Pesquisador, com endereços e telefone:
Ricardo Gomes Luiz. Endereço: Rua ... – Bairro ... – Curitiba - PR – CEP 82...
Telefone: (41) .... E-mail: ...@gmail.com
Engenheiro ou médico ou orientador ou outro profissional responsável:
Orientadora Profª. Dra. Maclovia Correa da Silva
Local de realização da pesquisa:
Município de São Mateus do Sul - PR
Endereço, telefone do local:
A ser preenchido posteriormente, no momento de solicitação de adesão à pesquisa

A) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE

1. Apresentação da pesquisa.
O estudo irá levantar informações sobre o cultivo da erva-mate no município de São
Mateus do Sul – PR, com o intuito de analisar as relações existentes entre a produção
desta planta com a conservação da natureza sob a perspectiva dos estudos de
Ciência, Tecnologia e Sociedade.
2. Objetivos da pesquisa.
Inserir a análise Ciência, Tecnologia e Sociedade na cadeia de produção e
comercialização da erva-mate no município de São Mateus do Sul – PR.
3. Participação na pesquisa.
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A participação será por meio de atendimento ao pesquisador para apresentar práticas
empresariais na contratação (aquisição) de erva-mate, identificando sua origem,
ações relacionadas à garantia da qualidade de seu produto, ações de Marketing e
Comunicação e diálogo com outros atores para desenvolvimento do mercado deste
produto. Serão demonstradas, ainda, atividades da empresa relacionadas à proteção
do meio ambiente. De forma complementar, com a devida permissão, registros como
fotografias, gravações e audiovisuais poderão ser efetuados a fim de complementar a
coleta de dados. Para o participante, não haverá gastos financeiros.
4. Confidencialidade.
O uso das informações coletadas destina-se exclusivamente a este projeto. Os nomes
e outros vínculos pessoais com os dados coletados serão divulgados mediante
concordância dos participantes.
5. Desconfortos, Riscos e Benefícios.
5a) Desconfortos e ou Riscos:
As perguntas a serem aplicadas aos participantes apresentam riscos mínimos de
possibilidades de constrangimento, contrariedades e desconfortos inesperados de
natureza psíquica, social, cultural ou de prejudicar a atuação da empresa no mercado.
Riscos relacionados à esta última parte também inexistem, porque a pesquisa não
trabalha com informações de ordem estratégica ou de sigilo para compartilhar com
empresas concorrentes. Caso ocorram estes riscos em qualquer momento da
pesquisa, prestar-se-á esclarecimentos e respeito às suas decisões de interromper,
reagendar e/ou cancelar.

5b) Benefícios:
O relatório final da pesquisa será disponibilizado para os participantes, que poderão
usar como objetivo de geração de conhecimento e formação profissional visando à
produção de erva-mate em harmonia com a conservação da natureza.
6. Critérios de inclusão e exclusão.
6a) Inclusão:
Participarão da pesquisa empresas que processam e comercializam erva-mate
e/ou produtos derivados e que estejam estabelecidas no município de São
Mateus do Sul – PR.
6b) Exclusão:
Não se aplica
7. Direito de sair da pesquisa e a esclarecimentos durante o processo.
A qualquer momento, o pesquisador e a orientadora poderão ser acionados para
sanar quaisquer dúvidas. Os participantes têm o direito de solicitar seu
desligamento da pesquisa, sem que isso represente nenhum tipo de prejuízo.
Além disso, também têm o direito de receber os dados da pesquisa
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Você pode assinalar o campo a seguir, para receber o resultado desta pesquisa, caso
seja de seu interesse :
(
) quero receber os resultados da pesquisa (email ou endereço para
envio :______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________)_
( ) não quero receber os resultados da pesquisa

8. Ressarcimento e indenização.
Como a participação na pesquisa se dará de forma simultânea ao exercício
profissional cotidiano na empresa, não há previsão de gasto por parte do
participante e, assim, não há necessidade de prever ressarcimento. No entanto,
caso alguma atividade da participação na pesquisa fuja a esta condição,
despesas de alimentação e transporte, e outros itens, serão ressarcidos. Caso
haja necessidade de reparação de algum dano causado pela pesquisa ao
participante, explicita-se seu direito à indenização por meio de cobertura material.

ESCLARECIMENTOS SOBRE O COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA:
O Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) é constituído por
uma equipe de profissionais com formação multidisciplinar que está trabalhando para
assegurar o respeito aos seus direitos como participante de pesquisa. Ele tem por
objetivo avaliar se a pesquisa foi planejada e se será executada de forma ética. Se
você considerar que a pesquisa não está sendo realizada da forma como você foi
informado ou que você está sendo prejudicado de alguma forma, entre em contato
com o Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR). Endereço:Av. Sete de Setembro,
3165, Bloco N, Térreo, Bairro Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, Telefone: (41)
3310-4494,e-mail: coep@utfpr.edu.br.
CONSENTIMENTO (do sujeito de pesquisa)

Eu declaro ter conhecimento das informações contidas neste documento e ter
recebido respostas claras às minhas questões a propósito da minha participação
direta (ou indireta) na pesquisa e, adicionalmente, declaro ter compreendido o
objetivo, a natureza, os riscos e benefícios deste estudo. Após reflexão, eu decidi, livre
e voluntariamente, participar deste estudo. Estou consciente que posso deixar o
projeto a qualquer momento, sem nenhum prejuízo.

Nome
completo:__________________________________________________________
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RG:__________________________ CPF: _________________________
Data de Nascimento:___/___/______ Telefone:__________________
Endereço:__________________________________________________________
____CEP:

______________

Cidade:__________________

Estado:

____________________

Assinatura:
________________________________

Data: ___/___/______

Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e
benefícios e ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas.

Assinatura pesquisador:

Data:

________________________

______________________________

Nome completo: Ricardo Gomes Luiz – RG ... – CPF ...

Para todas as questões relativas ao estudo ou para se retirar do mesmo, poderão se
comunicar com o pesquisador, Ricardo Gomes Luiz, via e-mail: ..@gmail.com ou
telefone: (41) .... A orientadora da pesquisa, Profª. Dra. Maclovia Correa da Silva,
também fica à disposição para consulta, via e-mail ...@utfpr.edu.br ou telefone: (41)
...
Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do
sujeito pesquisado
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(CEP/UTFPR)
REITORIA: Av. Sete de Setembro, 3165, Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR,
telefone: (41) 3310-4494, e-mail: coep@utfpr.edu.br

OBS: este documento deve conter duas vias iguais, sendo uma pertencente ao
pesquisador e outra ao sujeito de pesquisa.
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ANEXO C – TCUISV para agricultores

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA USO DE IMAGEM E SOM DE VOZ
(TCUISV)
Titulo da pesquisa: As relações de Ciência, Tecnologia e Sociedade na conservação da
natureza e produção de erva-mate
Pesquisador(es),
com
endereços
e
telefones:
Ricardo Gomes Luiz. Endereço: Rua Antonio.... – Bairro... – Curitiba - PR – CEP 82... Telefone:
(41) ...... E-mail: .....@gmail.com
Engenheiro ou médico ou orientador ou
Orientadora Profª. Dra. Maclovia Correa da Silva

outro

profissional

responsável:

Local de realização da pesquisa: São Mateus do Sul – PR
Endereço, telefone do local:
A ser preenchido posteriormente, no momento de solicitação de adesão à pesquisa

A) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE
1. Apresentação da pesquisa.
O estudo irá levantar informações sobre o cultivo da erva-mate no município de São Mateus
do Sul – PR, com o intuito de analisar as relações existentes entre a produção desta planta
com a conservação da natureza sob a perspectiva dos estudos de Ciência, Tecnologia e
Sociedade.
2. Objetivos da pesquisa.
Inserir a análise Ciência, Tecnologia e Sociedade na cadeia de produção e comercialização da
erva-mate no município de São Mateus do Sul – PR.
3. Participação na pesquisa.
A participação será por meio de atendimento ao pesquisador para apresentar práticas
empresariais na contratação (aquisição) de erva-mate, identificando sua origem, ações
relacionadas à garantia da qualidade de seu produto, ações de Marketing e Comunicação e
diálogo com outros atores para desenvolvimento do mercado deste produto. Serão
demonstradas, ainda, atividades da empresa relacionadas à proteção do meio ambiente. De
forma complementar, com a devida permissão, registros como fotografias, gravações e
audiovisuais poderão ser efetuados a fim de complementar a coleta de dados. Para o
participante, não haverá gastos financeiros.
4. Confidencialidade.
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O uso das informações coletadas destina-se exclusivamente a este projeto. Os nomes e outros
vínculos pessoais com os dados coletados serão divulgados mediante concordância dos
participantes.

5. Desconfortos, Riscos e Benefícios.
5a) Desconfortos e ou Riscos:
As perguntas a serem aplicadas aos participantes apresentam riscos mínimos de
possibilidades de constrangimento, contrariedades e desconfortos inesperados de natureza
psíquica, social, cultural ou de prejudicar a atuação da empresa no mercado. Riscos
relacionados à esta última parte também inexistem, porque a pesquisa não trabalha com
informações de ordem estratégica ou de sigilo para compartilhar com empresas concorrentes.
Caso ocorram estes riscos em qualquer momento da pesquisa, prestar-se-á esclarecimentos
e respeito às suas decisões de interromper, reagendar e/ou cancelar.
5b) Benefícios:
O relatório final da pesquisa será disponibilizado para os participantes, que poderão usar
como objetivo de geração de conhecimento e formação profissional visando à produção de
erva-mate em harmonia com a conservação da natureza.
6. Critérios de inclusão e exclusão.
6a) Inclusão:
Participarão da pesquisa produtores rurais que cultivam erva-mate que estejam estabelecidos
no município de São Mateus do Sul – PR, e que tenham idade superior a 18 anos

6b) Exclusão:
Não se aplica
7. Direito de sair da pesquisa e a esclarecimentos durante o processo.
A qualquer momento, o pesquisador e a orientadora poderão ser acionados para sanar
quaisquer dúvidas. Os participantes gozam o direito de solicitar seu desligamento da pesquisa.
8. Ressarcimento ou indenização.
Como a participação na pesquisa se dará de forma simultânea ao exercício profissional
cotidiano na empresa, não há previsão de gasto por parte do participante e, assim, não há
necessidade de prever ressarcimento. No entanto, caso alguma atividade da participação na
pesquisa fuja a esta condição, despesas de alimentação e transporte, e outros itens, serão
ressarcidos. Caso haja necessidade de reparação de algum dano causado pela pesquisa ao
participante, explicita-se seu direito à indenização por meio de cobertura material.
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B) CONSENTIMENTO (do sujeito de pesquisa ou do responsável legal – neste caso anexar documento
que comprove parentesco/tutela/curatela)

Eu declaro ter conhecimento das informações contidas neste documento e ter recebido
respostas claras às minhas questões a propósito da minha participação na pesquisa e,
adicionalmente, declaro ter compreendido o objetivo, a natureza, os riscos e benefícios deste
estudo.
Após reflexão e um tempo razoável, eu decidi, livre e voluntariamente, participar deste
estudo, permitindo que os pesquisadores relacionados neste documento obtenham
fotografia, filmagem ou gravação de voz de minha pessoa para fins de pesquisa científica/
educacional.
Concordo que o material e as informações obtidas relacionadas a minha pessoa possam ser
publicados em aulas, congressos, eventos científicos, palestras ou periódicos científicos.
Porém, não devo ser identificado por nome ou qualquer outra forma.
As fotografias, vídeos e gravações ficarão sob a propriedade do grupo de pesquisadores
pertinentes ao estudo e sob sua guarda.

Nome
completo:_________________________________________________________________
_
RG:_____________________ Data de Nascimento:___/___/______
Telefone:__________________
Endereço:_________________________________________________________________
______CEP:
__________________
Cidade:____________________
Estado:
________________________

Assinatura:

Data: ___/___/______

________________________________

Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e benefícios e
ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas.
Assinatura pesquisador:

Data:
______________________________

________________________
Nome completo: Ricardo Gomes Luiz
Para todas as questões relativas ao estudo ou para se retirar do mesmo, poderão se comunicar com o
pesquisador, Ricardo Gomes Luiz, via e-mail: ...@gmail.com ou telefone: (41) .... A orientadora da
pesquisa, Profª. Dra. Maclovia Correa da Silva, também fica à disposição para consulta, via e-mail
...@utfpr.edu.br ou telefone: (41) ....
Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do sujeito pesquisado
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Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR)
REITORIA: Av. Sete de Setembro, 3165, Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, telefone: 3310-4943,
e-mail: coep@utfpr.edu.br
OBS: este documento deve conter duas vias iguais, sendo uma pertencente ao pesquisador e outra
ao sujeito de pesquisa.
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ANEXO D – TCUISV para empresas

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA USO DE IMAGEM E SOM DE VOZ
(TCUISV)
Titulo da pesquisa: As relações de Ciência, Tecnologia e Sociedade na conservação da
natureza e produção de erva-mate
Pesquisador(es),
com
endereços
e
telefones:
Ricardo Gomes Luiz. Endereço: Rua ... – Bairro ... – Curitiba - PR – CEP .... Telefone: (41) .... Email: ....@gmail.com
Engenheiro ou médico ou orientador ou
Orientadora Profª. Dra. Maclovia Correa da Silva

outro

profissional

responsável:

Local de realização da pesquisa: São Mateus do Sul – PR
Endereço, telefone do local:
A ser preenchido posteriormente, no momento de solicitação de adesão à pesquisa

A) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE
1. Apresentação da pesquisa.
O estudo irá levantar informações sobre o cultivo da erva-mate no município de São Mateus
do Sul – PR, com o intuito de analisar as relações existentes entre a produção desta planta
com a conservação da natureza sob a perspectiva dos estudos de Ciência, Tecnologia e
Sociedade.
2. Objetivos da pesquisa.
Inserir a análise Ciência, Tecnologia e Sociedade na cadeia de produção e comercialização da
erva-mate no município de São Mateus do Sul – PR.
3. Participação na pesquisa.
A participação será por meio de atendimento ao pesquisador para apresentar práticas
empresariais na contratação (aquisição) de erva-mate, identificando sua origem, ações
relacionadas à garantia da qualidade de seu produto, ações de Marketing e Comunicação e
diálogo com outros atores para desenvolvimento do mercado deste produto. Serão
demonstradas, ainda, atividades da empresa relacionadas à proteção do meio ambiente. De
forma complementar, com a devida permissão, registros como fotografias, gravações e
audiovisuais poderão ser efetuados a fim de complementar a coleta de dados. Para o
participante, não haverá gastos financeiros.
4. Confidencialidade.
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O uso das informações coletadas destina-se exclusivamente a este projeto. Os nomes e outros
vínculos pessoais com os dados coletados serão divulgados mediante concordância dos
participantes.

5. Desconfortos, Riscos e Benefícios.
5a) Desconfortos e ou Riscos:
As perguntas a serem aplicadas aos participantes apresentam riscos mínimos de
possibilidades de constrangimento, contrariedades e desconfortos inesperados de natureza
psíquica, social, cultural ou de prejudicar a atuação da empresa no mercado. Riscos
relacionados à esta última parte também inexistem, porque a pesquisa não trabalha com
informações de ordem estratégica ou de sigilo para compartilhar com empresas concorrentes.
Caso ocorram estes riscos em qualquer momento da pesquisa, prestar-se-á esclarecimentos
e respeito às suas decisões de interromper, reagendar e/ou cancelar.
5b) Benefícios:
O relatório final da pesquisa será disponibilizado para os participantes, que poderão usar
como objetivo de geração de conhecimento e formação profissional visando à produção de
erva-mate em harmonia com a conservação da natureza.
6. Critérios de inclusão e exclusão.
6a) Inclusão:
Participarão da pesquisa empresas que processam e comercializam erva-mate e/ou produtos
derivados e que estejam estabelecidas no município de São Mateus do Sul – PR
6b) Exclusão:
Não se aplica

7. Direito de sair da pesquisa e a esclarecimentos durante o processo.
A qualquer momento, o pesquisador e a orientadora poderão ser acionados para sanar
quaisquer dúvidas. Os participantes gozam o direito de solicitar seu desligamento da pesquisa.
8. Ressarcimento ou indenização.
Como a participação na pesquisa se dará de forma simultânea ao exercício profissional
cotidiano na empresa, não há previsão de gasto por parte do participante e, assim, não há
necessidade de prever ressarcimento. No entanto, caso alguma atividade da participação na
pesquisa fuja a esta condição, despesas de alimentação e transporte, e outros itens, serão
ressarcidos. Caso haja necessidade de reparação de algum dano causado pela pesquisa ao
participante, explicita-se seu direito à indenização por meio de cobertura material.
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B) CONSENTIMENTO (do sujeito de pesquisa ou do responsável legal – neste caso anexar documento
que comprove parentesco/tutela/curatela)

Eu declaro ter conhecimento das informações contidas neste documento e ter recebido
respostas claras às minhas questões a propósito da minha participação na pesquisa e,
adicionalmente, declaro ter compreendido o objetivo, a natureza, os riscos e benefícios deste
estudo.
Após reflexão e um tempo razoável, eu decidi, livre e voluntariamente, participar deste
estudo, permitindo que os pesquisadores relacionados neste documento obtenham
fotografia, filmagem ou gravação de voz de minha pessoa para fins de pesquisa científica/
educacional.
Concordo que o material e as informações obtidas relacionadas a minha pessoa possam ser
publicados em aulas, congressos, eventos científicos, palestras ou periódicos científicos.
Porém, não devo ser identificado por nome ou qualquer outra forma.
As fotografias, vídeos e gravações ficarão sob a propriedade do grupo de pesquisadores
pertinentes ao estudo e sob sua guarda.

Nome
completo:_________________________________________________________________
_
RG:_____________________ Data de Nascimento:___/___/______
Telefone:__________________
Endereço:_________________________________________________________________
______CEP:
__________________
Cidade:____________________
Estado:
________________________

Assinatura:

Data: ___/___/______

________________________________

Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e benefícios e
ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas.
Assinatura pesquisador:

Data:
______________________________

________________________
Nome completo: Ricardo Gomes Luiz
Para todas as questões relativas ao estudo ou para se retirar do mesmo, poderão se comunicar com o
pesquisador, Ricardo Gomes Luiz, via e-mail: ...@gmail.com ou telefone: (41) .... A orientadora da
pesquisa, Profª. Dra. Maclovia Correa da Silva, também fica à disposição para consulta, via e-mail
...@utfpr.edu.br ou telefone: (41) ...
Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do sujeito pesquisado
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Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR)
REITORIA: Av. Sete de Setembro, 3165, Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, telefone: 3310-4943,
e-mail: coep@utfpr.edu.br
OBS: este documento deve conter duas vias iguais, sendo uma pertencente ao pesquisador e outra
ao sujeito de pesquisa.

