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Resumo: Nas discussões contemporâneas relacionadas à hipótese do Aquecimento Global 
Antropogênico (AGA)  é difundido que as emissões de dióxido de carbono (CO2) e outros gases 
produzidos pela queima de combustíveis fósseis provocam alterações climáticas significativas na escala 
global.  A partir deste debate são proferidos discursos sobre a necessidade de ser efetuada uma 
“descarbonização” da matriz energética e a consequente substituição das fontes de energia mineralizada 
há milhões de ano por outras ditas “fontes limpas”, sobretudo as oriundas de biomassa. No Brasil, em 
2004, foi lançado o PNPB - Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel. Este foi o marco que 
normatizou a produção de combustíveis provenientes de óleos vegetais no Brasil, ação esta em 
consonância com as condutas geopolíticas neoliberais. Com este advento, a ricinocultura foi inserida no 
contexto de produção energética, via biomassa, introduzida numa lógica global de utilização de insumos 
agrícolas para a produção de agrocombustíveis. Em 2011, a MRG Irecê- Bahia produziu 
aproximadamente 54% da produção nacional desta oleaginosa.  Além do cultivo da mamona, dois 
estabelecimentos para o processamento da semente de mamona foram inaugurados na MRG Irecê, 
configurando um circuito espacial produtivo em torno desta oleaginosa nesta área. Com isto objetivou-se 
compreender as implicações territoriais e paisagísticas da reorganização produtiva, já que esta área era 
reconhecida nacionalmente como a “região do feijão”, identificando problemas e benefícios que 
ocorreram para o sistema ambiental da área, inclusive para os agricultores e população em geral, a partir 
do modelo teórico elaborado por Bertrand, o GTP- Geossistema, Território e Paisagem.   
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Introdução 

A notícia chega. Não importa a mídia, ela aproxima os interlocutores e os receptores que 

emitem e recebem inúmeras informações que convergem para uma mesma direção. Pode ser 

pela internet, televisão, cinema, rádio, livros, músicas, outdoors, embalagens de produtos, 

brinquedos infantis, enunciados repetidos paulatinamente, independente de a fonte ser científica, 

literária ou artística ela chega com uma intencionalidade: a de se instalar. Por vezes, o 

enunciado não se torna prática, bem como nem toda prática se torna discurso. Entretanto, no 

processo estudado neste trabalho é possível observar que enunciados, práticas e discursos se 

manifestam ora de forma sequencial, ora de forma simultânea a partir de seus entrelaçamentos 

validando e consolidando uma “verdade” bem delimitada, e por tal condição simplificante e 

mutilada.  

 Vejamos. Na primeira semana de Novembro de 2012, a tempestade Sandy avança com 

sua força natural imponente pela América Central e Caribe e pela América do Norte. Ao acessar 

os sites de notícias nacionais e internacionais a referência a este evento metereológico está 

atrelada a um “processo” climático com dimensões planetárias. Continuemos. Dia 26 de janeiro 



de 2012, cidade do Rio de Janeiro, é registrada a maior temperatura desde o início das 

medições, em 1915. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura na 

Zona Oeste do Rio chegou a 43,2ºC. Mais uma vez o evento, pontual, é relacionado com um 

processo planetário, o suposto “aquecimento” global que, de acordo muitos estudiosos, acontece 

devido a emissão de dióxido de carbono lançados na atmosfera pelo uso humano da fonte 

energética fotossintetizada e  mineralizada há milhões de ano. 

  Retornando um pouco no tempo, o então presidente do Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, 

viaja no ano de 2007 para uma fábrica instalada para a produção de agrodiesel, município de  

Iraquara situado no interior da Bahia e profere um discurso no qual propaga a ideia de que o 

Brasil irá produzir no século XXI combustíveis renováveis que supostamente não irão agredir a 

natureza, diferente da utilização dos combustíveis oriundos de fontes fossilistas que causam 

problemas ambientais sérios, sobretudo climáticos.  

 Assim, as discussões sobre a questão ambiental, as mudanças climáticas inclusive, têm 

sido pautadas, de modo predominante, por motivações ideológicas, políticas, econômicas e a 

partir de uma perspectiva neoliberal. A energia proveniente de biomassa, principalmente a 

agroenergia, por exemplo, é tratada como uma solução para os possíveis problemas climáticos 

enquanto que o interesse maior na implantação de seu circuito espacial produtivo é de uma 

saída econômica para a oscilação do preço do petróleo (a “descarbonização da economia) e 

para outras crises do capital, independente de sua possível “contribuição” ambiental.  

 Desta maneira o discurso é apropriado pelos governos que alocam “novas” atividades 

em seus territórios na busca por outras fontes energéticas o que alteram alguns arranjos 

espaciais e paisagísticos, também, em seus domínios territoriais. No Brasil, em 2004, foi lançado 

o PNPB - Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel. Este foi o marco que normatizou 

a produção de combustíveis provenientes de óleos vegetais no Brasil e, consequentemente, 

reorganizou algumas atividades produtivas em determinadas áreas, também na busca de inserir 

algumas categorias sócio-ocupacionais, como os agricultores familiares.  

  As sementes da mamona assim como as de soja, pinhão-manso e algodão, é uma das 

oleaginosas que podem servir como matéria-prima para a produção de combustíveis originados 

a partir de biomassa. O chamado Biodiesel 1  pode ser um combustível puro proveniente 

                                                             
1 Entende-se que o termo “Biodiesel” sugere algo que não contempla sua evocação: vida. O prefixo “Bio” emerge 

como uma oposição da queima dos combustíveis fósseis causadores da “morte”, o nome de aquecimento global que 
propicia uma degradação ambiental. Por isto, neste trabalho apenas utilizará o termo Biodiesel para se referir ao 
programa PNPB, pois esta é a a nomenclatura do projeto. No mais, será utilizado o termo agrocombustível ou 
agrodiesel.  

 



exclusivamente de biomassa ou é um composto de diesel de origem dos hidrocarbonetos com os 

de origem renovável.  

 No Brasil o destaque da ricinocultura é o estado da Bahia, sendo que a produção se 

concentra na Microrregião Geográfica de Irecê (MRG Irecê), que responde a aproximadamente 

71% e 53%, respectivamente, da quantidade produzida no estado e no país. Esta área era 

conhecida nacionalmente como a região do feijão. Este cultivo declinou devido a intensa 

utilização do solo, do entorno regional, sobretudo nas áreas do Platô Cárstico de Irecê, para a 

cultura do feijão.  Compactação do solo, surgimento de pragas, diminuição da quantidade de 

água no aquífero, devido o uso massivo da água para a irrigação, e a consequente 

descapitalização dos agricultores foram alguns dos problemas ambientais observados no recorte 

espacial estudado, durante o período áureo do feijão.  

 Agora, a evocação ambiental em torno dos agrocombustíveis pode, também, gerar 

problemas ambientais semelhantes e com outras intensidades na MRG Irecê. Apesar de ainda 

ser uma iniciativa embrionária que, está completando 10 anos, é possível observar a oscilação 

do cultivo de mamona, mesmo com a manutenção do preço elevado. Desta maneira, pretende-

se identificar os problemas ambientais gerados pela utilização da área para cultivar mamona, 

que mesmo não sendo diretamente direcionada para o agrodiesel, está inserido nesta área 

devido a evocação ambiental. 

 

A Geografia,  o ambiente e a unidade trinitária do sistema GTP. 

Nature is a language... can’t you read? 
The Smiths 

 
O sistema GTP – Geossistema, Territórrio e Paisagem é uma proposta teórico-

metodológica elaborada por Claude e Georges Bertrand (2009), para análises ambientais. Este 

modelo teórico direciona a análise por uma tríade de conceitos bastante utilizados na ciência 

geográfica. E é aí que reside seu diferencial.  A interação interna, através de conceitos com 

enfoque diferenciados, o que proporciona a superação de problemas limitadores à ciência como 

as dicotomias2 e as abordagens setoriais multilantes.  

 Os conceitos de geossistema, território e paisagem utilizados conjuntamente em uma 

análise permite a compreensão dos processos e das dinâmicas naturais e sociais de um 

fenômeno. Os caminhos se ampliam. A sociedade não é mais analisada como um elemento 

“impactante” ao ambiente.  A natureza possui dinâmicas com a atuação social e estas ações são 

                                                             
2 Teoria x prática, epistemologia x método, sociedade x natureza.  



promovidas com intencionalidades e a partir de contextos (geo)políticos, econômicos, culturais e 

sociais dinâmicos.  

 Este modelo é uma busca de ordem geográfica para realçar a um só tempo, a 

globalidade e a interatividade de todo sistema ambiental, tendo a noção de que a totalidade não 

se esgotará por esta via teórico-metodológica. 

Sendo assim, a proposta do GTP é  

de relançar a pesquisa ambiental sobre bases multidemensionais, no tempo e no 
espaço, quer seja nos quadros das disciplinas ou mesmo em formas de construção 
de interdisciplinaridade. Sua vocação primeira é favorecer uma reflexão 
epistemológica e conceitual e, na medida do possível, desencadear proposições 
metodológicas concretas. (Bertrand e Bertrand, p.306) 

 

Sendo assim, para superar as visões que qualificam o ambiente a partir de uma ótica 

binária (sociedade X natureza) e transmutá-la pra uma análise multidimensional é necessário 

conjugar esses entes que supostamente estariam afastados como ponto de partida. Para 

ultrapassar essas oposições e compreender estas conexões, o paradigma da complexidade é 

uma das possibilidades epistêmicas.  

Tendo esta visão, também, como norte teórico-metodológico torna-se imperativo 

entender que todo fenômeno que será analisado possui inúmeras dimensões. Para, por 

exemplo, compreender o ambiente (figura 1), é necessário considerar que os aspectos espaciais, 

temporais3 naturais, e os sociais, sendo este último com as suas múltiplas dimensões internas 

como a política, a econômica e a cultural.       

     

 

       Figura 1: Dimensões da questão ambiental.   

                                                             
3 Ponderando toda divisão temporal distinta, seja considerando o tempo linear ou cíclico, ou no caso do 
ambiente o tempo cosmológico, geológico ou histórico. 



Na simplificação esquemática contida na figura 1, que representa a proposta 

metodológica deste trabalho, não há desvinculação entre nenhuma das dimensões, e a social é 

composta por as subdimensões, pois qualquer questão ambiental não é dissociada da esfera 

econômica, não escapa a política, a técnica e tampouco a cultura. Desta forma, as dimensões 

possuem também conexões internas que precisam ser destacadas. 

     Assim o fenômeno sempre será multifacetado e multioerientado e analisado numa 

perspectiva sistêmica, pois as dimensões se entrelaçam, e o ambiente, requer uma explicação 

conjugada a partir das implicações que ele (o ambiente) interfere nestes aspectos e como o 

estas dimensões implicam em alterações no próprio ambiente. Santos (2005) em seu texto sobre 

a questão do meio ambiente, afirma que  

 
não levar em conta a multiplicidade de prismas sob os quais se apresenta aos 
nossos olhos uma mesma realidade, pode conduzir a construção teórica de uma 
totalidade cega e confusa. Mas, a necessidade de partirmos de metadisciplinas que 
conduzam a visão sistemática da totalidade, não exclui as especializações, pois 
estas continuam sendo necessárias (p.140).  

 

Compreende-se assim que o ambiente não pode ser analisado por meio de cisões. O 

entendimento arranjo ambiental não permite binarismos e dicotomias absurdas. As orientações 

mais diversas pois, 

pensar o conceito de meio ambiente requer que profunda (re)interpretação da 
metáfora Terra-Mundo fuja do biocentrismo ecológico e ou do antropocentrismo 
economicista que norteiam a noção de ambiente, buscando incorporar princípios 
como a contingência, a recursividade e a conjunção em uma abordagem mais 
sistêmica que se aproxime da ideia de totalidade, o que ainda é um imenso desafio à 
nossa racionalidade. (TOMASONI, 2008, p.38) 

 

Desta maneira, a perspectiva considerada nesta análise escapa deste maniqueísmo, 

buscando uma “terceira margem do rio”, articulando a multidimensionalidade dos processos 

sociais com os naturais na constituição deste conceito. 

A interação entre os conceitos de geossistema e paisagem, geossistema e território, 

território e paisagem e dos três conjuntamente ampliam suas lentes objetivas, ou seja, aquilo que 

lhe dá o caráter de científico. Estes conceitos se tornam complementares nas suas diferenças. E 

suas diferenças são visíveis nas referências espaciais e temporais embutidas nos conceitos.  

O geossistema é o tempo do natural, dos componentes biofísicos. O território é o tempo 

histórico, social, econômico e político. A paisagem é o tempo do atual e do cultural, mas no 

sentido de ressurgimento, das múltiplas temporalidades da representação.  

 No GTP, assim como o tempo, a natureza também possui significações diversas. No 

geossistema a natureza é fonte, no território ela se torna recurso e na paisagem é organização.  



 As sociedades também podem ter interpretações distintas no sistema GTP, baseado em 

sua característica relacional com natureza ou com as próprias sociedades. No geossistema a 

sociedade é vista como ação transformadora4. Já no conceito de território as relações de poder 

são evidenciadas, enquanto que na paisagem o que sobressai é a representação.  

Considerando o esquema como, uma ferramenta simplificadora da linguagem científica 

através da representação gráfica, mas que pode proporcionar as direções de uma ideia 

abrangente e complexa, pode-se  conceber o tempo, a natureza e sociedade na ótica do GTP da 

seguinte maneira: 

 

 

         
Figura 2: Leituras conceituais e seu significados relacionais no sistema GTP. 
Fonte: Bertrand e Bertrand (2009) 
Org.: Vieira, Leandro 

 

 Estes três conceitos conjugadamente ou em sua unidade são, a um só tempo, parte e 

todo, contraditórios e complementares, uno e múltiplo. 

 Esta proposta é uma tentativa de conceber a articulação, identidade e diferença de um 

fenômeno ambiental, através de uma perspectiva sistêmica. Para Tricart (2006, p. 108) “a 

abordagem sistêmica é adimensional e concilia o infinito temporal e espacial”. Com o sistema 

GTP, observam-se as possibilidades de análise do multidimensional, pois o fenômeno ambiental 

possui diversas dimensões atuantes, condicionantes e que são condicionadas pela dinâmica 

destas mesmas dimensões assim como nas suas interações.   

  

                                                             
4 O que normalmente é chamado de impacto. 



A Microrregião Geográfica de Irecê – a área insular do sertão baiano.  

A configuração atual da MRG de Irecê é o recorte espacial deste trabalho, pois, uma das 

particularidades produtivas atual desta área é implantação do circuito espacial produtivo, no qual 

a mamona possui  centralidade, desde o cultivo até o processamento. Esta atividade se destaca 

no contexto estadual e nacional. 

As condições geobiofísicas ora contribuem, ora limitam a existência de áreas agrícolas 

contínuas neste espaço. Os atributos climáticos, hídricos, fitogeográficos, geomorfológicos e 

geológicos se intercambiam de tal maneira, que, se um fator for limitador o outro contribui para a 

superação daquela possível limitação para a ocorrência de atividades produtivas em que a 

relação entre os elementos não humanos seja de fundamental importância. 

Para entender por qual motivo há uma especialização produtiva em uma área onde está 

a localizada uma determinada atividade agrícola, é necessário compreender dois fatores que, 

quando conjugados, permitem seu desenvolvimento. O primeiro fator a se considerado é que  

mesmo com os avanços técnicos que possibilitam a superação de limites à produção, é 

necessário, também, obter a compreensão do Sistema Superfície-Atmosfera existente e que 

caracteriza aquele domínio paisagístico. Os solos, a umidade e a declividade resultam em 

diferentes usos técnicos inseridos nesta atividade.  Alguns arranjos técnicos podem colaborar 

para o surgimento de uma produção em um dado local, porém, este uso da técnica se 

manifestará, apenas, a partir do momento em que há o conhecimento das potencialidades 

geobiofísicas e das possíveis restrições que necessitarão serem corrigidas por meio do uso da 

técnica.  

Assim, o clima semi-árido de imediato, se torna o ponto de partida na tentativa usual de 

caracterização paisagística desta área. A paisagem seca se apresenta temporalmente e de 

maneira peremptória, e por tal condição, com maior significação do que os períodos em que se 

observa o acontecimento de umidade.  

 Ao comentar sobre o Nordeste seco, onde também está inserida a MRG de Irecê, 

Ab’Saber (1999) explica o motivo de eventos climáticos intensos ocorreram na região semi-árida 

nordestina, pois estas  

ocupam posição geográfica anômala, mais próxima do Equador do 
que dos trópicos. O ritmo do clima regional, porém, continua sendo 
tropical, com duas estações bem marcadas: uma muito seca, outra 
moderadamente chuvosa, cuja continuidade, entretanto, como vimos, 
está sujeita a fortes rupturas ao longo dos anos. (p.13) 
 

 



 

Figura 3: Microrregião Geográfica de Irecê – Bahia. 

 



 

Os longos períodos de estiagem são marcantes pois, dificultam a vida do agricultor, 

sobretudo dos pequenos e que fazem uso do cultivo de sequeiro. Os agricultores que possuem 

suas culturas irrigadas, também possuem problemas com o nível da água no lençol, pois 

aumenta o consumo de energia para captar a água em áreas cada vez mais profundas. 

A associação desse regime climático com a origem litológica da área impossibilita a 

presença de cursos d’água perenes.  A forma de relevo cárstica permite que haja, analisando a 

hidrogeologia, o surgimento de aquíferos, fator este que intensifica a infiltração e dificulta a 

ocorrência de escoamento superficial. Os corpos d’águas visíveis na área estudada são 

provenientes da infiltração, concentração e saturação da água no calcário que permite a 

visualização de pequenas lagoas, somente nos períodos chuvosos (DUARTE,1963).    

Se a atmosfera permite a percepção imediata da paisagem da área, os solos resultantes 

do calcário singularizam o uso agrícola que é efetivado na MRG Irecê e permitia, mesmo sem a 

inserção de técnicas de irrigação, elevada produtividade, sobretudo diferenciada de outras áreas 

da região semi-árida. Há, aproximadamente, 50 anos atrás os principais cultivos da área eram de 

feijão (ainda sem o destaque estadual e nacional), milho, algodão herbáceo e mamona 

(DUARTE, 1963).  

Figura 4: Informação da aptidão agrícola do município de Irecê em placas no centro da cidade 
Fotos do autor 
 

A geomorfologia da MRG de Irecê possui diferenciações que implicarão usos distintos no 

que tange ao desenvolvimento da atividade agrícola, devido a três fatores que são distintos em 

cada uma destas áreas dessemelhantes. Há três tipos distintos da compartimentação 

geomorfológica da área. A área maior porção territorial é representada pelo Platô Cárstico de 

Irecê, que são as terras com menor declividade e só não estão em áreas mais baixas do que os 

sopés de serra. As outras áreas são os vales do Rio Verde e do Rio Jacaré, que contornam o 



platô no lado leste e oeste, formando duas áreas distintas nas serras nos sopés de serra, que 

possuem menor representatividade territorial na área de estudo, e são de outra origem litológica 

quando comparado com o platô, sendo a primeira proveniente de blocos deslocados por falhas.  

O solo predominante na área é o cambissolo, tipo de solo rico em nutrientes associado 

às rochas carbonáticas (SILVA., 2005). Esta configuração, do arranjo dos elementos 

geobiofísicos conferem uma particularidade que é apropriada pelos agentes de produção do 

espaço na MRG Irecê onde no município topônimo, é possível observar alguns informes, 

próximo a um logradouro chamado de Praça do Feijão, qualificando o município devido a sua 

aptidão agrícola observado durante o período em que o cultivo do feijão predominava, a partir de 

uma perspectiva desenvolvimentista.  

Ao longo de todos os municípios da MRG Irecê é possível observar diversos 

estabelecimentos comerciais voltados para atividade agrícola que vai desde a venda de 

agroquímicos até a perfuração de poços para a captação da água do aquífero.   

  

Breve histórico da atividade agrícola na microrregião geográfica de Irecê – Bahia 

 

A atividade agrícola nesta área possuiu, entre as décadas de 1960 até meados da 

década 1980, elevada produção de feijão, e por esta condição era conhecida nacionalmente 

como “região do feijão”. Até a implantação em larga escala do cultivo de feijão, não havia uma 

intensificação do uso agrícola das terras e a produtividade do feijão ocorria, de forma 

assessorada, por meio de diversos órgãos estaduais e federais. Esta situação ocorreu em um 

período histórico no qual a intervenção do Estado repercutiu na MRG pois, esta 

se beneficiou da conjuntura histórica e econômica da época, caracterizada pela ação 
do Estado, através de uma política agrícola de incentivo à modernização da 
agricultura no país. Em função disso, sobretudo nos anos 60 e 70, houve maior 
facilidade de crédito agrícola, com juros subsidiados para possibilitar a mecanização 
da lavoura e a compra de insumos agrícolas, além do seguro do PROAGRO que 
cobria os riscos da produção (BARBOSA, 2000). 

 

 Porém o desenvolvimento da atividade agrícola em qualquer área precisa ser 

compreendido através da relação mútua ente os fatores espaciais, sociais, econômicos culturais, 

políticos com os fatores geobiofísicos, tais como relevo, clima, solo, ou seja, considerando o 

hibridismo da interdependência orgânica da sociedade-natureza. 

 

 

  

 



Já no final da década de 1980 a monocultura do feijão declina, por diversos fatores, com 

ênfase nas condições geoambientais que foram comprometidas com a utilização inadequada do 

solo. A inadimplência dos agricultores também foi elevada, pois para tentar manter a produção, 

em níveis considerados lucrativos, foi efetuado financiamento com bancos e com a derrocada da 

produção este problema se apresentou de forma ampla (SOBRINHO, 2007, p.64).  

 Ainda no período em que se plantava feijão com elevada produtividade foi intensificada a 

ricinocultura nesta área. Em comparação com o cultivo de feijão a mamona necessita de menos 

água e por esta condição logo foi introduzida entre os agricultores familiares que não possuíam 

infra-estrutura de irrigação em suas propriedades rurais.  A ricinocultura desde sua implantação 

foi realizada de forma consorciada com o milho e o feijão. 

 

Tabela 01 

Área plantada das principais lavouras temporárias da MRG – Irecê contextualizando 

com a produção estadual e nacional 1980/1990 (em hectares) 

Lavoura 

1980 1990 

Brasil Bahia 
MRG -

Irecê 
Brasil Bahia 

MRG- 

Irecê 

Mamona 

Milho  

Feijão 

     315.177 

10.338.592 

  4.361.467 

203.579 

604.177 

602.976 

  72.179 

164.606 

172.644 

        293.688 

   12.023.771 

     5.304.267 

205.464 

418.477 

600.136 

122.398 

  62.596 

154.993 

Fonte : IBGE: Censo Agropecuário, 1980 e Produção Agrícola Municipal, 1990. 

 

 Entre as décadas de 1970 e 1980 o Brasil possuía a maior produção mundial de 

mamona, com área plantada de aproximadamente 500 mil hectares e era o maior exportador de 

seu óleo, tendo o estado da Bahia como seu expoente nesta atividade e na escala estadual o 

destaque era da MRG de Irecê. Ao final da década de 1980 e início de 1990 a produção declinou 

devido a ausências de investimento e de assistência tecnológica, porém a MRG Irecê aumentou 

sua porcentagem na área plantada na escala estadual e nacional passando de 

aproximadamente 35% da produção estadual em 1980 para 59% em 1990 (tabela 01).  

 Desta forma, a crise local, se estabeleceu por meio do cultivo de outras lavouras na 

MRG Irecê e com certa estabilização da ricinocultura, e com destaque desta cultura na 

participação nacional.  

 Os eventos climáticos, como a seca, serviram para justificar a diminuição do quantitativo 

das lavouras de milho e feijão, mas neste período ocorre apenas o declínio destes cultivos. 

Porém, analisando com o período atual é possível observar que, a decadência destas culturas se 



deu por diminuição da capacidade produtiva, por problemas ambientais, não apenas de natureza 

geobiofísica como degradação do solo, incluindo também as dimensões políticas e financeiras 

que são integrantes da temática ambiental. 

Tabela 02 

Quantidade produzida das principais lavouras temporárias da MRG – Irecê contextualizando com a 

produção estadual e nacional 1980/1990 (em toneladas) 

Lavoura 

1980 1990 

Brasil Bahia 
MRG -

Irecê 
Brasil Bahia 

MRG- 

Irecê 

Mamona 

Milho  

Feijão 

     157.483 

 15.722.581 

   1.732.044 

 85.848 

352.075 

196.236 

  25.368 

104.504 

  77.784  

        147.971 

   21.347.774 

     2.234.467 

100.347 

127.041 

227.194 

  60.342 

  13.501 

  66.878 

 

 Com relação a quantidade produzida, a MRG Irecê teve sua participação acentuada, 

pois em 1980 produzia 16% da produção nacional e em 1990, esta mesma produção na área, 

correspondia a 40% do que era produzido no Brasil (tabela 02). É possível observar a queda 

considerável da quantidade produzida de milho no mesmo período apresentado. O perfil 

monocultor da agricultura na MRG Irecê estava alterado, pois diminuiu consideravelmente a 

dependência da lavoura de feijão, ocasionada primeiramente por uma degradação dos 

componentes geobiofísicos, no que concerne a produtividade dos solos. Este fator se configurou 

também em uma crise econômica devido a suspensão do crédito e descapitalização do produtor 

rural. 

 

 O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel e a reorganização produtiva da 

microrregião geográfica de Irecê.  

  

Diante das discussões sobre a necessidade diminuição de emissão de gases poluentes 

derivados da queima de combustíveis fósseis e os debates sobre a geração de energias 

alternativa a fossilista, o governo federal lança, em Dezembro de 2004 o PNPB – Programa 

Nacional de Produção e Uso de Biodiesel.  Este foi o marco que normatizou a produção de 

combustíveis provenientes de óleos vegetais no Brasil.  

Ainda por meio do PNPB, houve o incentivo para a aplicabilidade do óleo de rícino a 

produção de agroenergia na área por fazer parte de uma cadeia produtiva estratégica onde há 



comoditização, e desde então, o cultivo de mamona vem recebendo novos estímulos, como 

prevê o Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável de Irecê (MDA, 2008). 

 De acordo com Santos (2011) a territorialização do PNPB no Brasil e consequentemente 

na MRG Irecê ocorreu por meio de duas frentes. A primeira infraestrutural com a disponibilização 

de financiamentos, assistências técnica, isenções fiscais, pesquisas para consolidar a 

distribuição e comercialização das oleaginosas que servem como matéria-prima da produção de 

agrocombustíveis e a segunda através da participação direta no mercado de agrocombustíveis a 

partir do estabelecimento de uma reunião de elementos na determinação de compra e de 

percentuais de mistura para a composição do agrocombustível.  

 A intensificação do cultivo de mamona que já era uma cultura desenvolvida na área há 

muito tempo foi incentivada através da mobilização efetuada pelos agentes de produção de 

agrocombustíveis com a realização de encontros, seminários divulgando a “importância” da nova 

finalidade da mamona e os possíveis ganhos econômicos que esta cultura poderia trazer para os 

agricultores e para a região. Houve a apropriação por parte das cooperativas e dos agricultores a 

esta ideia. 

 

Figura 5: Fachada do COOTEBA e sua mensagem ideológica 

Atualmente a ricinocultura é a quarta lavoura em quantidade produzida na MRG Irecê 

(IBGE, 2011), atrás apenas da lavoura de cebola, tomate e mandioca, sendo que os dois 

primeiros estão sendo beneficiados pelos projetos de irrigação existentes a leste do Rio São 

Francisco. Ainda, o cultivo de mamona elevou sua participação percentual na produção estadual 



e nacional, correspondendo a 71% e 53% respectivamente (tabela 03). Enquanto isto diminuiu 

sensivelmente os cultivos de milho e feijão na MRG nos últimos 10 anos, bem como sua 

proporção na lavoura estadual e nacional. 

Tabela 03 

Quantidade produzida das principais lavouras temporárias da MRG – Irecê contextualizando com a 

produção estadual e nacional 2001/2011 (em toneladas) 

Lavoura 

2001 2011 

Brasil Bahia 
MRG -

Irecê 
Brasil Bahia 

MRG- 

Irecê 

Mamona 

Milho  

Feijão 

      99.950 

41.962.475 

  2.453.681 

    71.491 

  992.852 

  246.434 

 37.638 

 40.832 

 42.248 

       120.166 

  55.660.415 

    3.435.366 

  90.031 

2.051.623 

  222.382 

  64.436 

  76.456 

    9.227 

Fonte : IBGE - Produção Agrícola Municipal, 2001 e 2011.  

 

 A produção de feijão da MRG Irecê basicamente abastece o mercado da área da 

microrregião e algumas conseqüências já podem ser observadas como aumentos no preço de já 

foram registrados no mercado varejista desde 2010. Outra problema se refere a questão 

nutricional pois, em  pesquisa  recente divulgada pelo Ministério da Saúde (2010),  aponta para a 

diminuição do consumo de feijão, arroz,  frutas e hortaliças e o aumento do consumo de 

alimentos com alto teor de sódio e açúcar. Os alimentos industrializados aumentaram sua 

proporção na dieta nutricional brasileira o que potencializa os riscos de doenças 

cardiovasculares.  

 Enquanto isto, a ricinocultura eleva sua participação na produção impulsionada pelo 

contexto favorável a sua produção como o adiantamento da mistura do diesel de fontes vegetais 

com o diesel fossilista. Em 2008 o combustível era o B2. Em 2010 foi regulamentado o B5 

(evento que estava previsto para acontecer em 2013) e os últimos debates apontam para se 

institucionalizar um  novo marco regulatório, para introduzir no mercado o B10, já no ano de 

2012. 

 Algumas conseqüências positivas são visualizadas como a inclusão dos agricultores 

familiares, mas é necessário considerar que não se pode repetir os mesmos equívocos do 

período em que esta área era conhecida como “região do feijão”. 

A consideração do incremento que o PNPB ao cultivo da mamona, fez com que a ordem 

agrária, em torno desta oleaginosa fosse reorganizada devido a nova configuração geopolítica 

mundial em torno da necessidade de transição da matriz energética (Gonçalves, 2006). Segundo 

Milton Santos (2004),  



a ordem global é “desterritorializada” no sentido que separa o centro da ação e sede 
da ação. Seu “espaço” movediço e inconstante, é formado de pontos cuja existência 
funcional é dependente de fatores externos[...]Cada lugar é, ao mesmo tempo objeto 
de uma razão global e uma razão  local convivendo dialeticamente (2004, p.339)  

 

 Desta forma, entende-se que a microrregião geográfica de  Irecê atua como um ponto 

funcional da nova configuração geopolítica energética nacional e mundial.  

 Nos últimos dez anos a quantidade produzida de mamona oscilou nas três escalas 

analisadas. Como 2005, foi o ano subsequente da introdução do óleo de rícino na cadeia 

produtiva agroenergética através do marco regulatório político do PNPB, houve a maior 

quantidade produzida de mamona no Brasil (gráfico 01), chegando a 15% da área colhida no 

mundo (DESER, 2007). Porém o mercado ficou sobreofertado e os estoques das indústrias 

abastecidos. Os preços diminuíram e muitos agricultores abandonaram o cultivo desta 

oleaginosa. 

 Em Janeiro de 2008, com a mistura legalmente obrigatória do combustível B2, houve 

acréscimo da quantidade produzida de mamona na no Brasil, na Bahia e na MRG Irecê, quando 

comparado com os dois anos anteriores. Em 2010, houve outro marco regulatório instituindo o 

B5, mas a ocorrência do fenômeno climático La Niña (CONAB, 2010) não permitiu o aumento da 

quantidade produzida na escala nacional, porém os agricultores da Bahia e da MRG – Irecê não 

tiveram conseqüências negativas com este fenômeno e foi possível observar a elevação de suas 

participações na escala nacional (gráfico 01).    

Gráfico 01 

Quantidade produzida da lavoura de mamona da MRG – Irecê contextualizando com a produção estadual 

e nacional 2001 a 2011 (em toneladas) 

 

  Fonte: IBGE – Pesquisa Agrícola Municipal 2000 a 2010. 
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 Esta reorganização espacial implica em consequências para o ambiente. Um dos 

problemas advindos da cultura da mamona é desterritorialização do agricultor, não de maneira 

material de deslocamento espacial, e sim de uma forma na qual não haja possibilidade de 

comandar suas ações, estando sujeito a dependência de fatores financeiros e geopolíticos. Um 

dos fatos que evidenciam isto é a situação da mamona como uma  commodity, submetendo os 

produtores, sobretudo os pequenos, a uma lógica distante de sua realidade 5. Além disto, o 

mercado da mamona é configurado como uma estrutura de mercado oligopsônica o que pode 

configurar uma instabilidade financeira dos pequenos produtores. 

 Os problemas a natureza geobiofísica ocorrem na MRG Irecê a partir das implicações 

sociais impostas para a manutenção da cultura e da produção de novas tecnologias que podem 

gerar riscos ecológicos, dentre as quais pode-se destacar: o controle indireto das propriedades 

rurais, a exploração do trabalho, a transferência de fundos públicos para interesses privados. 

 

As implicações ambientais da ricinocultura na MRG Irecê. 

 A ricinocultura na área em cultivada historicamente na modalidade de sequeiro. Com a 

aplicação do óleo de rícino a produção de agroenergia e a instalação de estabelecimentos 

ricinoquímicos na região, a mamona também passou a ser cultivada de forma irrigada na MRG 

Irecê. Com a diminuição da pluviosidade na área, sobretudo com a seca de 2012, poucas 

propriedades mantiveram o cultivo sem as técnicas de irrigação.  

  As principais implicações a natureza geobiofísica observada na área ainda é herança do 

uso agrícola inadequado ao longo dos anos na área. A compactação do solo devido a intensa 

mecanização é resolvida na área com a técnica de subsolação que consiste no revolvimento do 

solo descompactando para a possibilidade do plantio. 

 

Figura 5: Solo compactado a esquerda e um torrão à direita, município de Lapão. 

                                                             
5   O preço internacional do óleo de rícino é regulado pela Bolsa de Roterdã – Holanda.  



A mamona em na MRG Irecê é cultivada nas mais diversas áreas, mas as áreas mais 

próximas ao Platô são as que mais produzem, tanto pelo relevo quanto pela disponibilidade 

hídrica dos poços que captam água do aquífero cárstico.   

A erosão e degradação de solos na região do MRG Irecê é o o problema visto de 

imediato nas a´reas de cultivo. Este problema está relacionado com manejo das principais 

culturas, acompanhando a declividade do terreno sem a estruturação de terraços ou plataformas 

planas para o ordenamento do plantio e do escoamento superficial de água, o que favorece, 

assim, a fragilização das camadas subterrâneas. 

  O problema mais observável  é o ravinamento do solo, fator este indicativo significativo 

da ação erosiva, pois implica em grandes perdas de solo e no comprometimento da regularidade 

do terreno.  

 

Figura 6: Ravinas: visão vertical a esquerda e horizontal a direita. Município de São Gabriel 

 

 Em algumas áreas as ravinas são preenchidas com o plantio de capim para que o 

extrato herbáceo exerça a função de diminuição do processo erosivo, entretanto esta técnica não 

resulta em uma solução para o problema, pois desloca a erosão para outros caminhos. Os 

problemas visualizados ocorrem com mais frequência nas áreas onde á cultivos irrigados.  

 Outro problema observado é a utilização ativa de agroquímicos, para combater pragas 

que surgem nos cultivos de mamona. Diversos agricultores admitiram o uso de Lannate, com 

pulverização de jato canhão o que contamina o solo e os corpos hídricos que, na área em sua 

grande maioria  são subterrâneos. 

 A diminuição da água corrente foi outro problema de natureza geobiofísica citados pelos 

agricultores da área que, em todos os discursos, indicaram que os rios secaram há, 

aproximadamente, 6 e 7 anos. Obviamente que o cultivo de mamona não faria secar os rios da 



MRG Irecê, entretanto em algumas propriedades que foram visitadas há mais de 3 poços 

perfurados. O nível hidrostático também está rebaixando alguns terrenos no município de Lapão. 

No perímetro irrigado de Mirorós, reconhecido pelo cultivo de banana, esta cultura está sendo 

substituída pela mamona.   

 A manutenção ou a degradação cada vez mais acentuada das condições ambientais da 

área são auxiliadas pela estabilização do preço da saca de 60 quilos de mamona que, 

atualmente, está em torno de R$ 120,00. Algumas áreas onde não havia cercas para o cultivo de 

mamona agora possuem pois há constatação de furto da mamona, tamanha a valorização de 

sua semente.  

Assim, 

hoje o tempo de quem comanda a ação é mais rápido e, assim, os efeitos de sua 
ação tendem a ser mais imediatos em escalas cada vez mais ampliadas. Os ciclos 
biogeoquímicos, a biocenose de cada biótopo, assim como os ritmos socioculturais 
de cada lugar, sempre próprios ficam cada vez mais submetidos a ação de quem 
está fora e medindo sua ação em termos de rendimento monetário e exigindo de 
todos que suas vidas tomem o mercado como parâmetro e assim, que a quantidade 
torne-se mais importante que a qualidade.  (p.135) 
 

O atual uso político da noção de natureza e a apropriação dos discursos de um dito 

processo que acontece em escala global implicam em modificações em diversas dimensões, 

além de promover uma dinâmica que, necessariamente, altera as paisagens e os lugares, 

sujeitando os indivíduos e seu meio a ordens que podem dificultar suas emancipações políticas e 

econômicas    

 De acordo com os gestores da COAFTI - Cooperativa da Agricultura Familiar do 

Território de Irecê Ltda., financiada pela PBIO - Petrobrás Biocombustível6 que efetua a gestão 

de uma unidade esmagadora de semente de mamona (estabelecimento este paralisado na sua 

função de esmagadora  desde março de 2011) há uma diminuição atual no quantitativo de 

agricultores que cultivam mamona, fator este evidenciado pela diminuição de técnicos, de 22 

para 6 que faziam a assistência dos agricultores de 16 municípios da MRG Irecê.  

Observa-se que o cultivo de mamona que surgiu como uma possibilidade para o 

pequeno agricultor está cada vez mais restrito para um pequeno grupo que pode manter o 

plantio através de técnicas caras e que podem gerar cada vez mais implicações ambientais 

negativas para o ambiente da MRG Irecê. 

  

 

                                                             
6 Subsidiária da Petrobras, criada em 2008, e é responsável pela produção e gestaão do Biodiesel 
nacional. Possui três usinas para a produção de Biodiesel sendo que uma está situada em Candeis (BA0, 
município integrante da RMS – Região Metropolitana de Salvador. 
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