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RESUMO 

 
 

O extrativismo da carnaúba, Copernicia prunifera (Miller) H. E. Moore, vem contribuindo 
para a redução da pobreza econômica nos municípios nordestinos. A carnaúba é uma 
palmácea nativa no Nordeste brasileiro com ocorrência predominantemente no Piauí, Ceará, 
Maranhão e Rio Grande do Norte, estados nordestinos onde se encontram significativos focos 
de pobreza rural.  A exploração econômica da carnaúba envolve um conjunto de atividades 
distinguidas pela utilização das folhas, do caule, do talo, da fibra, do fruto e das raízes para a 
fabricação de produtos artesanais e industriais. A extração do pó a partir das folhas da 
carnaúba tem sido a atividade econômica mais representativa, todavia, poucas inovações 
foram observadas ao longo dos anos nessa atividade. Neste contexto, objetiva-se analisar a 
contribuição do extrativismo vegetal da carnaúba na geração de ocupação e renda 
complementar no Nordeste e os instrumentos legais e tecnológicos no extrativismo da 
carnaúba, que resguardam sua conservação e favorecem a mitigação da pobreza rural. 
Especificamente, descreve-se a organização do trabalho de extração do pó de carnaúba; 
analisa-se a evolução da produção de pó de carnaúba no período entre 1990 e 2006 e das 
exportações de cera de carnaúba entre os anos de 1990 e 2007; estima-se o número de 
ocupações e a renda proporcionada na extração do pó de carnaúba; identifica-se os pontos de 
impacto ambientais (PIA’S) resultantes da forma de aproveitamento econômico dos 
carnaubais; discute-se a legislação de proteção da carnaubeira e; relata-se o uso de alternativas 
tecnológicas no extrativismo da carnaúba. As informações utilizadas foram baseadas em 
dados secundários disponibilizados pelo Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA) 
e Sistema ALICEWEB (MDIC). Além de levantamento bibliográfico, utilizou-se o banco de 
dados do Projeto “Cadeia Produtiva da carnaúba no Estado do Piauí: Diagnóstico e Cenários”. 
Fez-se também visita em lócus no município de Caridade-CE para observação direta da 
utilização de alternativas tecnológicas, além de entrevistas e registros fotográficos. Os 
resultados indicam que embora o extrativismo da carnaúba não proporcione uma renda 
elevada e as condições de trabalho sejam precárias, gerando um posto de trabalho pouco 
atrativo para novas gerações no campo, proporciona oportunidades de ocupação no meio rural 
no período de estiagem. As tecnologias sociais adquirem importância como alternativas de 
desenvolvimento humano sustentável para as famílias do município de Caridade-CE, 
permitindo, a partir de experiências inovadoras com a palha de carnaúba, melhorar a 
produtividade, contribuir para a sustentabilidade da carnaúba e o empoderamento das pessoas 
envolvidas. 

 
 
 
 
Palavras-chave: Pobreza. Extrativismo. Carnaúba. Inovações. Tecnologias sociais. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 

 
The extraction of carnauba, Copernicia prunifera (Miller) H. E. Moore, is contributing to 
reduction in poverty economic the municipalities northeastern. The Carnauba is a native 
palmácea in northeastern Brazil to occur predominantly in Piaui, Ceara, Maranhao and Rio 
Grande do Norte, northeastern states where significant outbreaks of rural poverty. The 
economic exploitation of carnauba involves a series of activities distinguished by the use of 
the leaves, stems, stalk, fiber, fruit and roots for the manufacture of industrial and handicraft 
products. The extraction of dust from the leaves of Carnauba economic activity has been the 
most representative, however, few innovations have been observed over the years that 
activity. In this context, it is objectively analyze the contribution of the carnauba extraction 
plant in the generation of employment and income provisional supplementary in the Northeast 
and the legal instruments and technology in extraction of carnauba, which they protect their 
conservation and encourage mitigation of rural poverty. Specifically, it describes is the 
organization of work of extraction of dust, carnauba; analyses to the development of the 
production of powder of carnauba in the period between 1990 and 2006 and exports of 
carnauba wax, between the years of 1990 and 2007;-esteem if the number of jobs generated in 
income offered in the extraction of dust, carnauba; identifies himself points of the 
environmental impact (PIA's) resulting from the form of economic exploitation of carnaubais; 
discusses the law of protecting and carnaubeira; reports It is the use of technological 
alternatives in extraction of carnauba. The information used were based on secondary data 
provided by the IBGE System of Automatic Recovery (SIDRA) System ALICEWEB 
(MDIC). It was used the database of Project "Producing chain of carnauba in the State of 
Piauí: Diagnosis and Scenarios". He is also visiting in locus for direct observation of the use 
of technological alternatives, in addition to interviews and photographic records. The results 
indicate that although the extraction of carnauba not provide a high income and working 
conditions are precarious, generating a job somewhat attractive to new generations in the 
field, these jobs are opportunities for employment in rural areas during the period of drought. 
The technologies acquire social importance as alternatives to sustainable human development 
for the families of the municipality of Caridade-CE, allowing, from innovative experiences 
with straw, improve productivity, ensure the sustainability of carnauba and empowerment of 
people involved. 
  
 
 
 
 
 
 
Key-words: Poverty. Extraction. Carnaúba. Innovations. Social Technologies. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

No Nordeste brasileiro, região historicamente marcada por grandes disparidades 

socioeconômicas frente às demais, parte da população vive em condições bastante 

desafiadoras. Na região semi-árida, camadas mais pobres da população tornam-se totalmente 

vulneráveis ao fenômeno climático, além de encontrarem-se alheias a oportunidades 

favoráveis de trabalho e de vida. 

O extrativismo da carnaúba, Copernicia prunifera (Miller) H. E. Moore, insere-se 

na história econômica do Nordeste, proporcionando oportunidades de ocupação para inúmeros 

trabalhadores rurais pobres, principalmente nos estados do Piauí e Ceará. Essa atividade 

inicia-se em julho estendendo-se até dezembro, com algumas variações nos Estados e 

municípios, de acordo com o ciclo das chuvas. Portanto, como esse período corresponde à 

entressafra das atividades agrícolas, é reforçada a importância socioeconômica do 

extrativismo da carnaúba. 

Ao mesmo tempo, a carnaúba ainda possui expressivo valor ambiental, 

participando da manutenção dos ciclos ambientais, como o ciclo da água e dos nutrientes. 

Ressalte-se que grande totalidade dos carnaubais é nativa, isto é, não cultivados, e estão 

presentes nos mais diversos ecossistemas. Não se pode deixar de fazer referência ainda, ao 

valor cultural da carnaúba, que é considerada uma árvore sagrada pelos indígenas. Outros 

aspectos também relevantes dos carnaubais são o valor ético representado pelo direito de 

existir de todas as espécies e os valores estéticos e paisagísticos dos carnaubais, que são 

componentes naturais da paisagem de parte do Nordeste brasileiro. 

Além da motivação advinda de todos esses fatores importantes proporcionados 

pela carnaúba, a escolha do tema se deu em função de estudos já desenvolvidos junto ao 

Projeto “Cadeia Produtiva da Carnaúba no Estado do Piauí: Diagnóstico e Cenários”, 

financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT/ 

MCT - Fundo Verde-Amarelo. O referido projeto foi desenvolvido na Universidade Federal 

do Piauí entre os anos de 2003 e 2005 e será, doravante, referenciado por “Projeto Carnaúba-

PI”. 

O estudo está composto na forma de artigos científicos, sendo duas as questões 

centrais que norteiam a pesquisa:  
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1) Qual o impacto da geração de emprego e renda no extrativismo da carnaúba 

com vistas à mitigação da pobreza rural? 

 2) Quais os instrumentos legais e tecnológicos estão sendo implementados no 

extrativismo da carnaúba a fim de garantir a proteção legal e o uso sustentável da palmeira?  

Logo, buscando contemplar estes questionamentos, foram elaborados dois artigos: 

o primeiro intitulado “Pobreza, emprego e renda na economia da carnaúba”, com ênfase no 

Piauí, uma vez ser um Estado nordestino que detém um cenário proeminente de pobreza, 

especialmente no meio rural, sendo a agricultura de subsistência um de seus principais 

sistemas de produção.  Assim, o extrativismo da carnaúba representa uma alternativa de 

obtenção de renda no período de entressafra agrícola, reduzindo as carências a que são 

submetida a população nesse período.  

 O segundo artigo, intitulado “Alternativas tecnológicas para a redução da pobreza 

no extrativismo da carnaúba”, enfatizou o Ceará, já que esse Estado tem buscado difundir 

novas tecnologias no extrativismo da carnaúba, contribuindo para o uso racional da palmeira e 

estimulando o desenvolvimento das capacidades dos trabalhadores.   

 A coleta de informações foi baseada em dados secundários e primários. Realizou-

se consulta a base de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Desta forma, o 

volume de pó de carnaúba produzido no Brasil, mais especificamente no Nordeste Brasileiro, 

foi disponibilizado pelo Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), por meio da 

Pesquisa da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS), entre os anos 1990 a 2006 (série 

disponível na base de dados do IBGE). Já a quantidade de cera de carnaúba exportada pelo 

País, no período entre 1990 e 2007, foi obtida através do Sistema ALICEWEB / MDIC. As 

coletas desses dados objetivaram fazer uma evolução das produções de pó de carnaúba e 

exportações da cera, a fim de comprovar o crescimento constante da atividade no Nordeste.  

Para o cálculo das ocupações e renda gerada no extrativismo da carnaúba, assim 

como para caracterizar as etapas da extração do pó cerífero da carnaúba e identificar os 

impactos do modo de aproveitamento econômico das áreas de carnaubais, utilizou-se a base 

de dados oriunda de pesquisa direta do Projeto Carnaúba-PI, através de acesso aos 

questionários aplicados no período de outubro de 2003 a agosto de 2004, junto aos 

trabalhadores que desempenham atividades no processo de extração do pó cerífero da 
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carnaúba em vinte e oito municípios piauienses com maior representatividade na produção de 

pó de carnaúba. 

Para a descrição e análise das alternativas tecnológicas desenvolvidas no 

extrativismo da carnaúba, fizeram-se necessários visita em lócus ao município de Caridade-

CE para a observação direta dos processos, registros fotográficos e realização de entrevistas 

semi-estruturadas junto aos responsáveis pela introdução das tecnologias, bem como aos 

beneficiários. 

Os objetivos gerais do estudo foram:  

1) analisar a contribuição do extrativismo vegetal da carnaúba na geração de 

ocupações e renda complementar no Nordeste; 

2) analisar os instrumentos legais e tecnológicos no extrativismo da carnaúba, que 

resguardam sua conservação e favorecem a mitigação da pobreza rural.  

Já os objetivos específicos foram: 

1) descrever a organização do trabalho de extração do pó de carnaúba; 

2) analisar a evolução da produção de pó de carnaúba no período entre 1990 e 

2006 e das exportações de cera de carnaúba entre os anos de 1990 e 2007; 

3) estimar o número de ocupações geradas e a renda proporcionada na extração 

do pó de carnaúba; 

4) identificar os pontos de impacto ambientais (PIA’S) resultantes da forma de 

aproveitamento econômico dos carnaubais; 

5) discutir a legislação de proteção da carnaubeira; 

6) relatar o uso de alternativas tecnológicas no extrativismo da carnaúba. 

A dissertação encontra-se estruturada da seguinte forma: O capítulo 1 refere-se a 

esta introdução; No segundo, realiza-se a revisão bibliográfica, apresentando algumas 

reflexões importantes para o estudo. Primeiramente contextualiza-se a preocupação com a 

questão ambiental ao longo dos anos. A seguir, empreende-se um debate sobre os diferentes 

conceitos de pobreza, abordando as concepções usualmente apresentadas na literatura 

econômica. Posteriormente, abordam-se alguns aspectos da inovação tecnológica, inserindo a 

discussão sobre as tecnologias sociais. Finalizando o capítulo, discutem-se as interfaces entre 

pobreza rural e degradação ambiental. O capítulo 3 traz o artigo “Pobreza, emprego e renda na 
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economia da carnaúba”, e o capítulo 4 apresenta o artigo “Alternativas tecnológicas para a 

redução da pobreza no extrativismo da carnaúba”. Finalmente, no capítulo 5, são abordadas as 

conclusões gerais do trabalho e sugestões relevantes para a continuidade de estudos nessa 

temática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E POBR EZA 

 

Neste capítulo, empreende-se uma revisão bibliográfica sobre os temas 

desenvolvimento sustentável e meio ambiente, pobreza, inovações e tecnologias sociais, com 

o objetivo de subsidiar as discussões realizadas ao longo da investigação.  

Nas últimas décadas, duas grandes tendências têm marcado a dinâmica da ordem 

mundial. A primeira, o triunfamento do mercado sobre o Estado no debate histórico sobre a 

alocação eficiente dos recursos produtivos e, a segunda, seria a emergência ou intensificação 

dos problemas socioambientais globais, onde cada vez mais se agravam os riscos de acidentes 

nucleares ou biotecnológicos, aquecimento global, destruição da camada de ozônio, perda da 

biodiversidade, poluição mundial do ar, das águas, entre outros perigos (LEIS, 1996).  

A preocupação com os limites do crescimento econômico iniciou-se nos anos de 

1960, com tímidas discussões a respeito dos riscos de degradação ambiental, mas na década 

de 1970 esse debate acentuou-se, notadamente com a eclosão dos dois choques do petróleo, 

fato que despertou a sociedade para a busca do equilíbrio entre crescimento econômico e 

preservação dos recursos naturais. 

O ponto de partida foi a publicação, em 1972, do Relatório Limites do 

Crescimento, de Dennis Meadows e um grupo de pesquisadores do Clube de Roma, o qual 

traçou perspectivas pessimistas para o futuro da humanidade, caso prevalecessem as 

tendências de crescimento populacional, de consumo de recursos naturais e poluição. A 

repercussão do Relatório possibilitou a primeira grande discussão internacional que culminou 

na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em 1972, também 

conhecida como Conferência de Estocolmo. A partir de então se difundiu uma nova proposta 

de política de desenvolvimento, conhecida como ecodesenvolvimento, termo criado em 1973 

pelo canadense Maurice Strong (BRÜZEKE, 1998).  

Em conformidade com Sachs (1993), ao planejar o desenvolvimento, deve-se 

considerar simultaneamente cinco dimensões de sustentabilidade: 1) sustentabilidade social; 

2) sustentabilidade econômica; 3) sustentabilidade ecológica; 4) sustentabilidade espacial; 5) 

sustentabilidade cultural. De acordo com o autor, em termos operacionais, é preciso que se 

exercite uma imaginação ecológica que oriente a reflexão sobre o desenvolvimento. Na 

realidade, os princípios do ecodesenvolvimento propostos pelo autor faziam referência 

principalmente às regiões subdesenvolvidas, envolvendo uma crítica à sociedade industrial. 
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De acordo com Brüseke (1998), a Declaração de Cocoyok, organizada pelas 

Nações Unidas em 1974, foi outra importante contribuição à discussão em pauta. Tal 

documento aventou a responsabilidade dos países desenvolvidos no agravamento da crise 

ambiental motivado pelo seu alto nível de consumo. Assim, não existe apenas um limite 

mínimo de recursos para garantir o bem-estar de um indivíduo, mas, igualmente, um limite 

máximo. Ainda em consonância com o autor, em face da notória intensificação dos problemas 

ambientais, em 1975, um novo relatório intitulado Relatório Dag-Hammarskjöld preparado 

pela Fundação de mesmo nome em parceria com a ONU e pesquisadores de inúmeros países, 

reforça tal preocupação, dessa vez, com a constatação de que a ação das potências coloniais 

em concentrar os melhores solos nas mãos de poucos, forçou a grande maioria dos países 

pobres a usar outras terras, marginais, gerando degradação ambiental.  

A evolução da concepção de ecodesenvolvimento proporcionou o surgimento de 

um conceito mais abrangente, qual seja, o de desenvolvimento sustentável, que passa ter uma 

posição central dentro da questão ambiental. Conforme Leis (1996), esse destaque surgiu, 

com maior ênfase a partir da publicação, em 1987, do Relatório Brundtland, ou como ficou 

conhecido no Brasil, Relatório Nosso Futuro Comum, o qual foi elaborado com estudos da 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criado pela ONU, em 1983 e 

presidida por Gro. Harlen Brundtland e Mansour Khalid. 

O trabalho da Comissão Brundtland recomendou à Assembléia Geral da ONU a 

convocação da II Conferência Internacional de Meio Ambiente e Desenvolvimento. Foi 

marcada então para 1992, exatamente vinte anos após a Conferência de Estocolmo. Surge 

dessa forma, a Rio-92, realizada de 3 a 14 de junho, no Rio de Janeiro, com a missão de 

estabelecer uma agenda de cooperação internacional, chamada de Agenda 21, para pôr em 

prática ao longo do século XXI o desenvolvimento sustentável no planeta. 

A Agenda 21 Global é um programa de ação cujo objetivo é viabilizar a adoção 

do desenvolvimento sustentável a nível mundial. Consistiu em um documento de quarenta 

capítulos elaborado de forma consensuada e explícita a preocupação mundial com a adoção de 

um modelo sustentável de desenvolvimento. Na verdade, a execução do processo ficou sob a 

responsabilidade dos Governos das Nações, no sentido de estabelecer estratégias de 

desenvolvimento sustentável. 

Ressalta-se, outrossim, a importância da Agenda 21 por inserir a problemática da 

pobreza ao explicitar que seu combate também influi na proteção dos recursos naturais em 

benefício das gerações futuras. Populações pobres são obrigadas a promover degradação 
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ambiental em sua luta pela sobrevivência.  Todavia, entende-se que a pobreza é uma questão 

complexa e multidimensional, inexistindo uma saída uniforme, com aplicação universal para 

seu combate. Compreende-se ainda, que, uma estratégia voltada especificamente para a 

mitigação da pobreza, é requisito básico para a existência de desenvolvimento sustentável. 

Dessa maneira, a fim de que uma tática possa fazer frente simultaneamente aos problemas da 

pobreza, do desenvolvimento e do meio ambiente, é necessário que se comece por considerar 

os recursos, a produção e as pessoas (AGENDA 21 BRASILEIRA, 2004). 

Nessa perspectiva, a Agenda 21 brasileira foi construída entre os anos de 1996 e 

2002, abrangendo como metodologia de trabalho a seleção de seis temas centrais, com vista a 

contemplar toda a complexidade sócio-ambiental do país, distinguidos em agricultura 

sustentável, cidades sustentáveis, ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável, 

infra-estrutura e integração regional, gestão dos recursos naturais e redução das desigualdades 

sociais. 

Conforme a Agenda 21 brasileira (2004) a base conceitual aponta, em síntese, 

para a edificação de um programa de transição que contemple duas questões cruciais: reduzir 

a degradação do meio ambiente e, simultaneamente, a pobreza e as desigualdades. 

Assim, no decorrer dos anos posteriores a elaboração da Agenda 21 Global, a 

problemática do desenvolvimento sustentável aliado à pobreza tem constituído preocupação 

crescente da comunidade mundial. A inquietação a respeito desse tema emerge 

principalmente do fato de grande parte da população mundial ainda conviver cotidianamente 

com dificuldades e carências que afetam significativamente as condições básicas de 

sobrevivência. Donde se pode inferir que o desenvolvimento somente será implementado 

quando todas as pessoas estiverem aptas a exercerem suas potencialidades, para então 

gozarem, em plenitude, os benefícios advindos de tal contexto. 

Embora a luta contra a pobreza tenha adquirido especial ênfase na 

contemporaneidade, ainda carece de uma consonância em torno de sua definição e medição. 

Ainda que aparentemente simples, não se pode negar que o significado de pobreza trás 

consigo um alto grau de subjetividade. Por essa razão, faz-se a seguir uma revisão da 

literatura pertinente à pobreza, tratando das principais discussões em torno dessa temática. 
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2.1 Pobreza: conceito e mensuração  

 

Cada vez mais o fenômeno da pobreza tem se tornado objeto de análise de 

inúmeros estudos a exemplo de Hoffman (2000), Schneider e Fialho (2000), Sen (2000), 

Comim e Bagolim (2002), Rocha (2003a; 2003b), Silva Júnior (2006), Schwartzman (2004; 

2006 e outros). A literatura contemporânea sobre a pobreza a descreve como um fenômeno 

complexo e multidimensional que, embora inexista um consenso sobre quais seriam essas 

dimensões, tem-se apoiado em um conjunto de elementos considerados fundamentais para o 

exercício pleno e saudável de uma vida digna. 

Silva Júnior (2006) expõe três razões que demonstram a inquietude da pobreza: 

por ensejar uma externalidade negativa à sociedade, até mesmo aos não-pobres ou menos 

pobres, devido internalizar um problema de consciência coletiva que afeta uma significativa 

parcela do bem-estar da sociedade; por motivar um clima de insegurança e incerteza que 

permeia o inconsciente da sociedade, uma vez que a percepção empírica de que as 

desigualdades econômicas estão correlacionadas com a violência que intranqüiliza os 

cidadãos; e, por considerar que a pobreza e a miséria aviltam a dignidade dos pobres. 

Para Lopes, Macedo e Machado (2003), o estudo da pobreza adquire importância 

tanto na esfera da equidade quanto na esfera da eficiência. Sendo que a abordagem da 

equidade preocupa-se mais com as questões éticas inerentes à pobreza, enquanto a abordagem 

pela eficiência defende que a pobreza é um forte entrave ao desenvolvimento econômico, já 

que as empresas evitam investir onde não há mercado consumidor ou onde a mão-de-obra não 

atende às exigências da demanda das firmas. 

O IPEA (1996) considera que o estudo da pobreza é relevante por suas 

implicações do ponto de vista das políticas públicas, embora seja um fenômeno complexo e 

relacionado a diversos tipos de carências. A pobreza pode ser mensurada por diferentes 

metodologias, mas, em geral, está associada à insuficiência de renda. 

Nessa mesma direção, Schneider e Fialho (2000) avaliam que não obstante a 

pobreza seja facilmente identificável pelo senso comum, especialmente porque se convive 

com ela nas várias manifestações cotidianas, para entendê-la e explicá-la faz-se necessário o 

estabelecimento de critérios de ordem metodológica e teórica. 

Com vistas a um melhor entendimento desse fenômeno social, apresentam-se a 

seguir as duas concepções de pobreza que prevalecem entre os estudiosos da temática: a 
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pobreza econômica, que pondera a insuficiência de renda como critério para identificação dos 

pobres e, a pobreza multidimensional, concepção que avalia o critério de renda incapaz de 

qualificar, por si só, o estado de pobreza, agregando, portanto, outros aspectos.  

 

2.2 As duas abordagens da pobreza 

 

2.2.1 Pobreza econômica 

 

Essa abordagem limita-se a definir a pobreza como insuficiência de renda e teve 

início a partir dos trabalhos pioneiros de Charles Booth, no século XIX e de Benjamim 

Rowntree, no começo do século XX, em Nova York (LANDERCHI et al, 2003). Segundo os 

autores, Charles Booth categorizou oito grupos de classes sociais, quatro dos quais 

representavam diferentes graus de pobreza. Já Benjamim Rowntree, definiu duas categorias 

de pobreza: uma estimada a partir de uma linha de pobreza representada por um valor 

monetário capaz de proporcionar a realização de uma dieta nutricionalmente adequada, 

vestuário e aluguel; a segunda, consistia em avaliação dos entrevistadores das famílias que 

estavam visivelmente em estado de pobreza. 

Ainda muito utilizada na identificação dos pobres, os adeptos da abordagem da 

pobreza econômica utilizam como metodologia de mensuração a formulação de linhas de 

pobreza. Ravallion (1996) define essas linhas de pobreza como sendo um valor monetário 

estabelecido capaz de atender o bem-estar de um indivíduo em certo lugar, num determinado 

período. Já Rocha (2003b), considera as linhas de pobreza a partir de estruturas de consumo 

observadas, cujo valor estaria associado ao mínimo indispensável para que um indivíduo se 

desenvolva adequadamente em certa sociedade. 

Carvalho e Gomes (2005) enfatizam que a noção de pobreza econômica baseada 

no estabelecimento de uma linha de pobreza, isto é, de um nível crítico de renda baseado no 

custo estimado para aquisição das necessidades básicas, tem acarretado discussões na 

academia no que diz respeito aos critérios de definição dessa linha (por exemplo: salário 

mínimo, custo de vida, custo de alimentação).  

Segundo Schneider e Fialho (2000), numa sociedade capitalista, a satisfação das 

necessidades individuais requer, necessariamente, o acesso aos recursos monetários que 
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permitem o pagamento pelo direito de uso ou consumo de qualquer mercadoria. Dessa 

maneira, a posse de renda se constitui em fator crucial de garantia ao indivíduo para o acesso 

de bens e serviços e, a partir de então, faculta-lhe a sua reprodução social. 

Ainda segundo os autores, partindo desse entendimento, vários estudiosos da 

pobreza fazem vasto uso dos indicadores de renda para avaliar as condições dos membros de 

uma sociedade na satisfação de suas necessidades básicas para então apontar as discrepâncias 

no acesso aos recursos que existem entre indivíduos, grupos ou classes. Sendo assim, o 

objetivo centra-se em revelar o grau de desigualdade que existe em uma determinada 

formação social a partir da análise da distribuição dos rendimentos auferidos pelas pessoas 

que a compõe. 

Na literatura econômica no Brasil que trata da pobreza, entre os autores que 

estudam a pobreza econômica destacam-se Hoffman (2000) e Rocha (2003a; 2003b), pois 

fixam um parâmetro a partir do qual se pode indicar que os indivíduos que possuem 

rendimentos abaixo da escala pré-estabelecida têm dificuldades ou sofrem restrições para 

maximizar suas necessidades.  

Nesse sentido, a principal crítica à construção das linhas de pobreza assenta-se no 

fato de não retratarem todas as dimensões da pobreza, uma vez que o grau de bem-estar dos 

indivíduos é verificado por um conjunto complexo de fatores psicossociais e não somente pela 

renda (LOPES, MACEDO E MACHADO, 2003).  

Todavia, para Comim e Bagolim (2002) a preferência por medidas monetárias de 

pobreza justifica-se por quatro aspectos: 1) grau de correlação entre a insuficiência de renda e 

as demais privações associadas ao “ser pobre”; 2) indisponibilidade de outras estatísticas 

sociais; 3) dificuldade de ponderação e agregação de diferentes dimensões sociais e; 4) 

necessidade de medidas homogêneas que possibilitem comparabilidade entre distintas regiões 

ou localidades. 

Dentre as linhas de pobreza mais prementes, está a opção da adoção de um critério 

relativo ou absoluto para mensuração da pobreza, obtendo-se, portanto, uma linha de pobreza 

relativa e outra absoluta (Rocha, 2003b; Schwartzman, 2004, 2006). Enquanto uma define os 

indivíduos em estado de “pobreza relativa”, isto é, cuja renda está muito abaixo da renda 

média de determinado país, e que a sociedade define como insatisfatória, a outra corresponde 

a “pobreza absoluta”, ou seja, indivíduos que possuem renda inferior ao necessário para 

consumir os bens considerados essenciais (cesta de alimentos que garanta uma ingestão diária 
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mínima de calorias) para a vida das pessoas. De acordo com Rocha (2003b), a pobreza 

absoluta está estreitamente vinculada às questões de sobrevivência física. Já outra forma de 

pobreza relaciona as necessidades a serem satisfeitas em função do modo de vida 

predominante na sociedade em questão. 

Conforme Schwartzman (2006), embora o Banco Mundial recorra usualmente ao 

critério de um dólar por dia em poder de compra como linha de pobreza, no Brasil, 

prevalecem as medidas absolutas, e existem distintos cálculos de linhas de pobreza a partir de 

uma cesta básica alimentar que contemple as necessidades de consumo calórico mínimo de 

um indivíduo. Esse cálculo muda entre as regiões, os estados e as áreas urbana, rural e 

metropolitana, e está sujeito a uma série de suposições e estimativas sobre custos e padrões de 

consumo das diferentes populações. 

Nesta perspectiva, Rocha (2003a) analisando a pobreza no Nordeste, distancia-se 

das linhas de pobreza arbitrárias, com base em alguma moeda de referência ou em frações do 

salário mínimo, ao adotar as linhas de pobreza observada. Dessa forma, considera duas 

características básicas na formulação das linhas de pobreza: a primeira, é que não são linhas 

de pobreza normativas, ou seja, não refletem uma estrutura de consumo otimizado ou padrão, 

mas a estrutura de consumo observada em populações de baixa renda a partir de estruturas de 

despesas das famílias efetivamente verificada; a segunda característica, parte do 

reconhecimento da existência de significativas discrepâncias entre padrões de consumo e 

preços ao consumidor entre as regiões conforme o local de residência, o que resulta, 

conseqüentemente, em diferentes custos de vida para os pobres, estabelecendo-se, portanto, 

um conjunto de linhas de pobreza que contemple esses diferenciais. 

Esse panorama expressa a legitimidade das precauções quanto a formulação 

dessas linhas de pobreza, principalmente num país como o Brasil que apresenta diferentes 

pobrezas respaldadas por variadas realidades locais. 

Destarte, o foco generalizado na questão da renda, que emergiu não somente na 

literatura econômica, mas, sobretudo, no imaginário do senso comum, gradualmente está 

cedendo espaço à disseminação de uma visão que considera uma combinação da variável 

renda com outras carências que convivem rotineiramente a população.  

Após esta revisão da pobreza restrita à insuficiência de renda, apresenta-se uma 

concepção mais abrangente, ou seja, a pobreza multidimensional.  
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2.2.2 Pobreza multidimensional 

 

Essa concepção surge em resposta aos contornos limitados da formulação mais 

imediata e generalizada até então utilizada, no sentido de buscar superar a visão econômica da 

pobreza e agrega outros aspectos como social, cultural e política que influenciam para a 

melhoria da qualidade da vida das pessoas.  

Foi a partir de 1990, com a apresentação do Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) no primeiro Relatório de Desenvolvimento Humano, organizado pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que as noções de bem-estar e de pobreza 

adquiriram uma perspectiva mais ampla, passando a ser considerados explicitamente como 

fenômenos multidimensionais nas políticas públicas. A privação exclusivamente de renda 

cede espaço ao acesso a outras exigências básicas culturalmente definidas e indispensáveis a 

um desenvolvimento da potencialidade humana, além do exercício responsável da sua 

capacidade, sem menosprezar, indevidamente, seu ambiente natural. 

Apresenta-se a seguir, duas abordagens que consideram o caráter 

multidimensional da pobreza: necessidades básicas insatisfeitas e capacitações, com base em 

Sen (2000) Feres e Mancero (2001), Costa (2003), Rocha (2003b) e outros. 

 

2.2.2.1 Pobreza e necessidades básicas insatisfeitas 

 

A abordagem da pobreza como resultado de um conjunto de necessidades básicas 

insatisfeitas representa uma concepção complementar à da pobreza como insuficiência de 

renda por possibilitar a identificação das famílias sujeitas a carências específicas e grupos-

alvo para intervenção das políticas sociais (COSTA, 2003). 

O método de identificação dos pobres denominado Método das Necessidades 

Básicas Insatisfeitas – NBI, foi introduzido pela Comissão Econômica para a América Latina 

e Caribe – CEPAL no começo dos anos 1980, ao eleger uma série de indicadores que 

permitem constatar se os indivíduos estão satisfazendo ou não suas necessidades principais 

como: acesso à água potável, assistência escolar aos menores, nível educacional do chefe da 

família etc (FERES E MANCERO, 2001). 
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Segundo Rocha (2003b), adotar a abordagem de necessidades básicas insatisfeitas 

(basic needs) significa ir além daquelas de alimentação para incorporar uma gama mais ampla 

de necessidades humanas, como habitação, educação, saneamento etc. Logo, possibilita a 

definição de forma mais ou menos estrita do que são necessidades básicas, de acordo como a 

situação se apresente em cada sociedade. A autora expõe um exemplo pertinente dessa 

abordagem: aprender a ler e escrever se constitui numa necessidade básica, mas em 

sociedades onde a alfabetização é generalizada esse critério não é útil para distinguir os 

pobres.  

Rocha (2003b) diferencia a abordagem das basic needs da abordagem da linha de 

pobreza em três aspectos: porque abandona a renda como indicador-chave; por instituir 

objetivos e medir resultados para a sociedade como um todo, não demarcando uma 

subpopulação pobre preferencialmente; e por enfatizar o caráter multidimensional da pobreza 

e reconhecer as inter-relações entre as diversas carências. 

Assim, observa-se que a abordagem das necessidades básicas avança na discussão 

de identificação da pobreza, ao superar a visão monetária e aproximar-se de uma concepção 

mais ampla, de privação das capacidades, apresentada a seguir.  

 

2.2.2.2 Pobreza e privação das capacidades 

 

O grande debate que antecede as abordagens unidimensional/multidimensional da 

pobreza reside na identificação do universo informacional utilizado nas avaliações. Para 

definir se o indivíduo é pobre ou não é preciso que se escolha entre o critério da renda ou um 

conjunto mais amplo de informações. Nessa perspectiva, o rompimento com a visão 

unidimensional da pobreza é construído principalmente pelo economista indiano Amartya 

Kumar Sen, em seu livro intitulado “Desenvolvimento como Liberdade”, o qual afirma que a 

pobreza deve ser vista como privação de capacidades básicas, ou seja, privação das liberdades 

substantivas das pessoas de levarem o tipo de vida que ela tem razão para valorizar. Para isso 

as pessoas devem utilizar as liberdades instrumentais (políticas, econômicas, sociais, garantias 

de transparência e segurança protetora) para superar a pobreza (SEN, 2000). 

Ainda para o referido autor a posse de bens e serviços constitui um critério míope 

para definir o nível de vida ou de bem-estar ou a qualidade de vida, uma vez que as 

possibilidades de transformação de bens e serviços em realizações alteram-se de pessoa para 
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pessoa, levando em consideração suas capacidades. Nessa concepção, o indivíduo é 

concebido de maneira mais dinâmica e com um potencial próprio, em vez de ser designado 

como um ente passivo, que apenas recebe, consome ou desfruta. Desse ponto de vista, 

consideram-se não só as conquistas, mas também as liberdades de ação. Por conseguinte, o 

fundamental é a liberdade que o indivíduo usufrui, e não os meios pelos quais ela é 

conseguida. 

Na realidade, a proposta central é compreender a pobreza como a carência de 

capacidades e direitos que tem sua origem na ausência, seja por parte da sociedade ou do 

Estado, de alternativas que permitam a todas as pessoas igual acesso às oportunidades e de 

condições adequadas para aproveitá-las. Tal situação pode garantir o exercício efetivo de seus 

direitos, ocasionar a inibição do desenvolvimento potencial das capacidades. 

Carvalho e Gomes (2005) observam que a construção teórica desenvolvida por 

Amartya Sen chama atenção para o fato da falta de renda ser uma razão primordial da 

privação de capacidades de uma pessoa, mas não exclusiva, na medida em que pode ser 

afetada pela idade, cor, sexo, localização, condições epidemiológicas, distribuição dentro das 

famílias, etc. 

A noção de pobreza de capacidades é importante para não se perder de vista o fato 

fundamental de que a redução da pobreza de renda não pode, em si, ser motivação suprema de 

políticas de combate à pobreza. É perigoso ver a pobreza segundo uma perspectiva limitada 

de privação de renda e a partir daí justificar investimentos em educação, saúde, etc., com 

argumentos de que são bons meios para atingir o fim de reduzir a pobreza de renda. Logo, 

faz-se estabelecer uma conexão entre aumento das capacidades humanas e expansão das 

produtividades e do poder de auferir renda (SEN, 2000). 

 Partindo da concepção das capacidades, Martinez (1998) conclui que a pobreza se 

expressa em um círculo vicioso, pois se é pobre o indivíduo que carece de dotações iniciais 

mínimas, com o qual as capacidades são muito baixas impedindo o exercício de seus direitos, 

conseqüentemente a ausência do exercício de seus direitos impede-lhe de ter potência em suas 

capacidades, perpetuando-se, portanto, a situação de pobreza.  

Nesta perspectiva, a autora diferencia três grupos de população: 

� os não pobres: que são pessoas com possibilidade de exercer efetivamente seus 

direitos por meio da ação de suas capacidades, uma vez que gozam de dotações iniciais que 
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lhes permitem alcançar os bens e serviços tangíveis e intangíveis para poder viver uma vida 

com dignidade; 

� os pobres conjunturais: são o que vêem ameaçado o exercício de seus direitos 

por possuir dotações iniciais restringidas, que inibem o potencial de suas capacidades. É um 

grupo que se encontra em risco de ser pobres pela sua vulnerabilidade à mudança no entorno, 

especialmente associado a uma mudança no seu nível de ingresso ou a mudanças no mercado 

de trabalho; 

� os pobres estruturais: são as pessoas que se vêem privadas da maior parte de 

seus direitos, começando pelo direito fundamental à uma vida digna, a qual deriva da carência 

de dotações iniciais mínimas que anulam as capacidades, situando-os numa indefesa total 

diante uma mudança mínima no entorno. 

 A respeito da diferenciação de grupos de pobres, Martinez (1998, p. 14) 

considera que  

a importância de diferenciar os grupos de pobres, com base na identificação 
de características similares e causas comuns, é o que permite o desenho de 
políticas e programas específicos, definindo claramente seus alcances e 
evitando as filtrações do gasto. 

 

Estudos desenvolvidos por Picolotto (2005) no Rio Grande do Sul, apontaram 

para a fragilidade da perspectiva tradicional de que a renda é um indicador perfeito de 

qualidade de vida, reforçando a perspectiva mais abrangente e completa de avaliação da 

pobreza a partir da privação de capacitações. No entanto, enfatiza que uma análise qualitativa 

mais completa depende da avaliação de uma gama de funcionamentos (estados e ações), 

desde os relacionados a questões mais básicas como nutrição, saúde e educação, quanto os 

aspectos mais complexos, como felicidade, respeito próprio, participação na vida social e 

liberdades políticas. 

Franco (2002) explica que o combate à pobreza envolve interações de múltiplos 

fatores além da renda e requer a solução de uma equação complexa, qual seja a equação do 

desenvolvimento. Diferente de crescimento econômico, “desenvolvimento é o movimento 

sinérgico, captável por alterações de algumas variáveis de estado, que consegue estabelecer 

uma estabilidade em um sistema complexo, no caso, uma coletividade humana” (FRANCO, 

2002, p. 47). Nessa ótica, reafirma-se que crescimento econômico per se não é suficiente para 

reduzir a pobreza, apenas é capaz de atenuá-la em certas circunstâncias. É preciso haver uma 

interação com outros fatores.  
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Um exemplo explicitado por Sen (2000, p. 113), é que “quanto mais incluso for o 

alcance da educação básica e dos serviços de saúde, maior será a probabilidade de que mesmo 

os potencialmente pobres tenham uma chance de superar a penúria”, reforça a visão de que 

quanto mais oportunidades forem disponibilizadas, mais desenvolvimento e menos privações 

vai se enfrentar. Para se alcançar, portanto, o desenvolvimento e a superação da pobreza, é 

preciso dar condições substanciais de liberdade, que devem ser fornecidas pelo Estado. Para 

essa realização, Sen considera fundamental que se leve em conta as liberdades substantivas 

dos indivíduos. 

Nessa direção, Lopes e Theisohn (2006), apresentam alguns aspectos 

fundamentais de um processo que denominaram “desenvolvimento de capacidades”. Esse 

termo é abrangente e como um objetivo corresponde à meta de pessoas aprenderem e 

aumentar suas opções e escolhas. É um meio pelo quais os indivíduos, as instituições e as 

sociedades se fortalecem para tomar decisões e determinar por si mesmas o curso de seu 

desenvolvimento. Uma definição concisa e direta do desenvolvimento de capacidades é a que 

considera que uma sociedade que funciona requer a habilidade das pessoas, das instituições e 

das sociedades para desempenhar funções, resolver problemas e estabelecer e atingir 

objetivos. Esse desenvolvimento é voluntário, pois se origina da motivação e do desejo de 

uma pessoa de fazer coisas e fazê-las bem; requer tempo, pois um bom treinamento leva anos, 

caso todas as etapas sejam efetivamente cumpridas; depende do caso, devem-se usar muitos 

meios para atingir as pessoas com diferentes modos de aprendizagem; baseia-se nas 

capacidades existentes, pois cada geração aprende com as gerações precedentes, em um 

processo em que a linguagem, os valores, a cultura e os costumes atuam como fatores 

determinantes e; é dinâmico, notadamente quando a vida e as sociedades estão 

constantemente mudando. 

Lopes e Theisohn (2006) concordam com Sen (2000), principalmente com relação 

ao papel da educação básica. Os autores acreditam que o indivíduo investido de habilidades e 

de conhecimentos é a primeira e mais básica unidade da capacidade. Partindo do princípio de 

que as capacidades vão se modificando com o tempo, uma educação primária sólida e 

apropriada é a base para alcançar níveis superiores. Para exercer ao máximo suas capacidades, 

um indivíduo precisa ter opções, o que enfatiza a necessidade de capacitar aqueles que não as 

tem. No conceito de capacidades abordado, o enfoque é a funcionalidade que uma pessoa 

pode ou não conseguir de acordo com as oportunidades que tem. A funcionalidade (que 

Amartya Sen refere-se como funcionamento) faz alusão a várias coisas que uma pessoa pode 
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fazer ou ser, exemplo disso seria viver muito, ser saudável, estar bem nutrida e ter bons 

relacionamentos em comunidade. 

Nesta perspectiva, Sen (2000) aponta que a maior dificuldade, no nível prático, na 

abordagem do bem-estar medido pela renda real reside na diversidade dos seres humanos, isto 

é, a diversidade humana limita a serventia das comparações de renda real para o julgamento 

das vantagens respectivas de pessoas diferentes. O autor identifica cinco fontes distintas de 

variação entre a renda real e as vantagens dela obtida:  

1) heterogeneidades pessoais: as pessoas possuem características físicas diferentes 

relacionadas à incapacidade, doença, idade ou sexo, fazendo com que suas características 

difiram;  

2) diversidades ambientais: variações nas condições ambientais podem influenciar 

nas obtenções de uma pessoa a partir de determinado nível de renda; 

3) variações no clima social: a conversão de rendas e recursos pessoais em 

qualidade de vida é influenciada também pelas condições sociais, aí inclusos os serviços 

públicos de educação, segurança pública, além da natureza das relações comunitárias;  

4) diferenças de perspectivas relativas: as necessidades de mercadorias associadas 

a padrões de comportamento estabelecidos podem variar entre as comunidades, por ocasião de 

diferentes convenções e costumes;  

5) distribuição na família: as rendas auferidas por um ou mais membros de uma 

família são compartilhados por todos, portanto, a família é a unidade básica em relação às 

rendas do ponto de vista do uso. Assim, o bem-estar ou a liberdade dos indivíduos de uma 

família dependerá do modo como a renda familiar é utilizada na promoção dos interesses e 

objetivos dos diferentes membros da família.  

Assim sendo, a concepção que prioriza as capacidades dos indivíduos, 

desenvolvida por Sen (2000), contribui para o melhor entendimento da natureza e das causas 

da pobreza e oferece bases informacionais mais consistentes (como por ex. considerar outras 

variáveis tais como desemprego, doença, baixo nível de instrução, diversidades ambientais e 

exclusão social), para se identificar o que afeta as desigualdades individuais e atender as 

demandas de justiça social com participação social e subsidiando as políticas de combate à 

pobreza. 
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2.3 Pobreza rural e degradação ambiental 

 

Embora não seja especificamente o objetivo desse estudo demonstrar nenhum tipo 

de relação prática entre pobreza rural e degradação ambiental, optou-se por inserir nessa 

revisão bibliográfica uma breve discussão entre os autores que tratam dessa temática, devido a 

importância do conhecimento dessas relações na promoção do desenvolvimento sustentável.  

A inquietação mundial com respeito à preservação dos recursos naturais e 

ambientais, com vistas ao desenvolvimento sustentável, tem estimulado pesquisas 

direcionadas à identificação das causas, dos responsáveis e das principais conseqüências da 

degradação do meio ambiente, assim como voltadas à procura de alternativas para a resolução 

dos problemas decorrentes da degradação ambiental (WUAQUIL; FINCO; MATTOS, 2004; 

FINCO; WUAQUIL, 2006). 

Analisando os níveis de degradação no Nordeste, Lemos (2001) identificou alguns 

fatores que contribuem para a depredação da base de recursos naturais da região: primeiro, o 

elevado nível de concentração fundiária, induzindo, portanto, uma grande concentração de 

famílias em minifúndios; segundo, a instabilidade climática, principalmente com relação à 

forma irregular com que as chuvas se distribuem na região, tanto temporal como 

espacialmente; terceiro, a exploração inadequada das atividades agrícolas: de um lado, 

observam-se as práticas dos pequenos produtores explorando a terra intensivamente até a 

exaustão da sua fertilidade natural, e sem qualquer prática de reposição dessa fertilidade e, por 

outro lado, no setor considerado modernizado da produção agropecuária nordestina, tem-se o 

uso intensivo do fator capital. A utilização intensiva de máquinas pesadas conduz à 

compactação do solo, eliminação da cobertura vegetal natural e destruição da camada 

superficial do solo. Ademais, o uso de fertilizantes e pesticidas, também tem contribuído 

significativamente para o desequilíbrio dos ecossistemas da Região; e, quarto, a eliminação da 

cobertura vegetal natural não ocorre nos pequenos, mas nos grandes estabelecimentos 

(LEMOS, 2001). 

Via de regra, o descuido com a questão ambiental afeta especialmente os pobres, 

devido à dependência destes sobre a base do recurso natural para a subsistência 

(SRIVASTAVA et al, 2004). Conforme Lemos (2001), a relação entre pobreza e degradação 

mostra-se mais acentuada e evidente em regiões de ecossistemas mais fragilizados.  Dessa 

forma, as áreas áridas, semi-áridas ou subúmidas, propiciam condições desfavoráveis de 
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produção e sobrevivência, acarretando, o empobrecimento de segmentos significativos da 

população e o incremento da taxa de migração rural-urbana. 

Conforme Echeverria (1998), uma grande maioria dos pobres rurais vive em áreas 

de baixo potencial, incluindo zonas degradadas, erosionadas ou semidesérticas, terras frágeis 

e marginais. Essa população tem uma grande dependência dos recursos naturais que são a 

base de seu sustento (água, alimento e energia). Como as necessidades são ilimitadas, passa-

se a esgotar essa base de recursos.  

Echeverria (2000, p. 2), ao analisar a pobreza rural na América Latina e Caribe, 

constatou que: 

los pobres en las zonas rurales se enfrentan a tres problemas fundamentales: 
(i) pocas oportunidades de empleo productivo tanto en actividades 
agropecuarias como en las no agropecuarias; (ii) nutrición insuficiente, mala 
salud y falta de servicios educacionales; y (iii) niveles insuficientes de 
organización para negociar efectivamente en favor de sus intereses. 

 

A partir dos problemas enumerados, pode-se inferir que no meio rural latino-

americano, as escassas oportunidades oferecidas aos indivíduos ali residentes contribuem para 

a não realização de suas potencialidades, favorecendo o uso indiscriminado da base de 

recursos naturais com o intuito de manter a própria existência.  

Conforme Reardon e Vosti (1995), embora a ligação entre pobreza e degradação 

seja freqüentemente mencionada no debate do desenvolvimento sustentável, raramente 

encontra-se uma discussão sistemática a respeito, haja vista, a literatura que trata dessa 

questão focalizar geralmente a existência de um círculo vicioso entre pobreza e degradação, 

sendo este, de inspiração Malthusiana. Ocorre que, o aumento populacional ascendente, traz 

consigo a necessidade de expansão das áreas destinadas ao cultivo de alimentos, fazendo com 

que os agricultores transfiram as atividades para as terras marginais, acelerando o processo de 

degradação dessas áreas, gerando como conseqüência, o declínio da produtividade das terras 

marginais e o respectivo empobrecimento dos produtores. Dessa maneira, a redução da 

pobreza reduzirá a degradação do ambiente e, a conservação do ambiente, reduzirá a pobreza. 

Anderson (1999) defende o mesmo ponto de vista Reardon e Vosti (1995), 

quando defende que certamente existe uma relação entre pobreza e degradação da terra, 

embora também afirme que há uma compreensão limitada a respeito desses condicionantes. 
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Para uma melhor compreensão dessa relação, Reardon e Vosti (1995) apresentam 

cinco características da discussão do círculo vicioso que deixam margem para debate: 1) o 

conceito de pobreza adotado não contempla suas diversas facetas e que influenciam 

decisivamente em sua relação com o ambiente; 2) geralmente não há uma diferenciação a 

respeito dos tipos de mudança ambiental, onde na maioria dos casos, se focaliza um tipo 

particular de mudança, notadamente a erosão do solo; 3) não existe uma preocupação com as 

diversas medidas da pobreza, seu nivelamento, distribuição e trajeto de tempo; 4) raramente 

se discute a intensidade e a simetria das ligações causais entre pobreza e o ambiente e; 5) 

enfim, outros fatores como a renda rural, o uso da terra e as estratégias de investimento, que 

certamente influenciam as ligações entre pobreza e ambiente são negligenciados pela 

literatura.  

A guisa de conclusão, Reardon e Vosti (1995) acreditam que se os aspectos acima 

não forem cuidadosamente avaliados, a redução da pobreza não protegerá necessariamente o 

ambiente, nem protegendo o ambiente necessariamente se estará aliviando a pobreza.  

Echeverria (1998) reforça a idéia dos autores acima, ressaltando que a relação 

entre pobreza e degradação dos recursos naturais em determinado local depende do nível, 

distribuição e tipo de pobreza, aliado também ao tipo de problema ambiental, pois a análise 

deve basear-se na especificidade de cada local.  

Para Srivastava et al (2004), a degradação ambiental geralmente ocorre quando a 

produção e as atividades de consumo das populações enfraquecem a capacidade de suporte da 

natureza. Em muitos países, a degradação ambiental, tal como a erosão, o desmatamento e a 

poluição do solo são mais visíveis em torno dos estabelecimentos pobres, conduzindo a um 

destaque nas relações entre pobreza e o ambiente. Todavia, os autores reconhecem que esses 

fenômenos não podem ser reduzidos a um simples relacionamento dimensional de causa-

efeito. A grande dificuldade de aprofundar esse enlace é exatamente a ausência de uma série 

de dados adequados e confiáveis sobre características da pobreza e do ambiente. 

Em conformidade com Lemos (2005), a discussão da relação entre pobreza e 

degradação ambiental não pode deixar de lado um aspecto relevante, qual seja, a forma como 

a terra está apropriada nas regiões pobres. O autor destaca que a existência do binômio 

latifúndio-minifúndio e a não-determinação dos governantes desses países em estabelecerem 

um programa profundo e consistente de reforma agrária igualmente induzem à utilização de 

terras marginais no processo produtivo. Prossegue ainda afirmando que 
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Existe uma correlação muito forte entre pobreza, entendida como um 
processo de exclusão social e a degradação ambiental. Isso porque o estado 
de carência induz as pessoas a utilizarem os recursos naturais até a sua 
exaustão. Não há como requerer das famílias em estado de pobreza crônica 
qualquer tipo de preocupação com a preservação do meio ambiente em que 
vivem (LEMOS, 2005, p. 52). 

 

Estudos desenvolvidos por Waquil, Finco e Mattos (2004) no estado do Rio 

Grande do Sul não obtiveram resultados que permitam refutar a relação entre pobreza e 

degradação, seja direta ou inversa, utilizando a estimação de modelos não-lineares de 

regressão. Concluíram que a redução da pobreza rural, não implica, necessariamente, em 

redução da degradação ambiental; também, a redução da degradação ambiental não implica na 

redução da pobreza rural.  

Porém, Finco (2003) alerta para o fato de que a relação entre pobreza rural e 

degradação ambiental é dinâmica e contexto-específica, sendo que seus resultados não devem 

ser generalizados para outras regiões. Assim, sugere que trabalhos sejam realizados em 

regiões distintas, a fim de conhecer a relação entre pobreza e meio ambiente e, por 

conseguinte, prover instrumentos para os formuladores de políticas locais.  

Portanto, infere-se que estudos que busquem captar as relações entre pobreza e 

degradação adquirem importância, principalmente em decorrência dos poucos trabalhos 

existentes. Também as análises existentes são bastante restritas, motivadas, sobretudo pela 

complexidade dessas relações.   

 

2.4 Pobreza, inovação e tecnologias sociais 

 

 Os governos brasileiros, além de buscarem melhorar a produtividade da 

economia, têm buscado enfrentar problemas que estão correlacionados e são de complexidade 

crescente, como pobreza, educação, saúde e meio ambiente. Nessa perspectiva, tem-se como 

desafio a promoção de políticas públicas que estimulem melhorias na qualidade de vida da 

população, através de um processo capaz de possibilitar uma apropriação mais eqüitativa dos 

benefícios econômicos, sociais, políticos e culturais produzidos. As inovações tecnológicas 

têm sido uma dos pilares para o alcance desse desafio. 
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 Um dos critérios adotados para a avaliação das inovações tem sido seu impacto 

sobre o emprego. Conforme Pompeo, Bacic e Aguilera (2005), numa visão otimista espera-se, 

que a inovação conduza dinamismo e crescimento econômico por meio do surgimento de 

novas oportunidades de negócios e de investimento, e ainda melhorias na qualidade de vida, 

tanto pelo surgimento de novos produtos como pelo aumento da renda, o que teria impactos 

positivos sobre o emprego. O surgimento de novos produtos e, conseqüentemente novas 

demandas e necessidades no setor produtivo levam a criação de postos de trabalho e renovam 

o dinamismo da economia. 

 Para Rocha Neto (2003), os avanços tecnológicos, com potencial para resolver 

necessidades humanas, ao contrário, têm gerado mais demandas desnecessárias e processos de 

exclusão social. Segundo o autor, as tecnologias têm sido condicionadas, em seus objetivos e 

métodos, pelos seus protagonistas, refletindo os valores e as contradições das sociedades que 

as engendraram. Enquanto culturas e produtos humanos, podem ser classificadas a partir de 

distintas dimensões -filosófica, ética, política, econômica e social, entre outras. Têm-se 

revelado como formas de poder/meios de dominação, que criam seus próprios imperativos, 

inclusive para socialização dos indivíduos e acesso desigual aos seus resultados. 

 Portanto, as tecnologias precisam ser classificadas com base nos seus processos 

específicos de socialização, especialmente com respeito às relações de pertinência nas 

distintas comunidades, que gozam de oportunidades diferenciadas, e participam de maneira 

assimétrica na distribuição do poder social (ROCHA NETO, 2003). Por este motivo, 

tecnologia não deve representar um conceito neutro, uma vez que gera conflitos de interesse e 

implicações desiguais sobre grupos sociais distintos. O autor chama a atenção, para a 

necessidade de realização de um esforço de antecipação das suas implicações, oportunidades e 

alternativas, tanto para relações sociais e econômicas, quanto para o meio ambiente. As 

avaliações das tecnologias devem priorizar sua dimensão social. 

 Conforme Mattoso (2000), a relação entre inovação e emprego sempre foi 

complexa, quando não, conflituosa. O progresso técnico pode ser ao mesmo tempo, fonte de 

crescimento e, portanto, de emprego, e origem do aumento da produtividade que permitiria a 

eliminação de postos de trabalho. Entretanto, a inovação tecnológica e a elevação da 

produtividade, ao mesmo tempo em que destruiriam produtos, empresas e empregos, também 

poderiam criar novos produtos, novas empresas e, portanto, novos empregos.  

 Essa tese foi discutida primeiramente por Schumpeter (1984) quando defendia 

que o processo de inovação atuava como um processo de destruição criadora, uma vez que a 
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inovação criaria novos produtos e oportunidades, no entanto também ocasionava a 

obsolescência e eliminação de outros. Na ótica de Schumpeter, o novo não nascia do velho, 

mas sim, brota ao seu lado e supera-o. O capitalismo, para ele, desenvolvia-se em razão de 

sempre estimular o surgimento dos empreendedores, isto é, empresários extremamente 

criativos - os inovadores - que eram os responsáveis por todas as ondas de prosperidade. 

  

2.4.1 As tecnologias sociais 

 

Na busca da apropriação social dos benefícios da tecnologia, surge a necessidade 

da promoção e incentivo às tecnologias sociais. Essas tecnologias são um conjunto de 

produtos, técnicas ou metodologias transformadoras, desenvolvidos na interação com a 

população e apropriados por ela, que representam efetivas soluções de transformação social. 

Essas tecnologias caracterizam-se pela simplicidade, baixo custo e aplicação simplificada, que 

potencializam o emprego de insumos locais e mão de obra disponível, resguardam o meio 

ambiente, têm impactos positivos e capacidade de atenuação de problemas sociais. 

No Brasil, o debate a respeito das tecnologias sociais é recente, intensificando-se a 

partir de 2005 com a criação da Rede de Tecnologia Social (RTS). A concepção da RTS teve 

início com o encontro de instituições governamentais e não governamentais em busca de 

sinergias e de aperfeiçoamentos de suas atuações através do uso de tecnologia, atualmente 

caracterizada como social. A RTS possui, entre outros, os princípios de praticar a democracia, 

o diálogo, a solidariedade e o empoderamento social, buscando o contínuo aperfeiçoamento 

da Rede e articulando os diversos atores sociais das esferas do governo, de empresas, de 

universidades, de organizações da sociedade civil e movimentos sociais para disponibilização 

e permutação de conhecimentos.  

 Otero e Jardim (2004), em suas reflexões sobre a construção do conceito de 

tecnologia social, chegaram a seguinte definição: as tecnologias sociais consistem em um 

conjunto de técnicas, metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na 

interação com a população e apropriadas por ela, que representam soluções para inclusão 

social e melhoria das condições de vida. Segundo as autoras, deve-se ficar claro que a 

reflexão sobre o conceito de tecnologia social não se compõe apenas por uma definição, mas 

também por princípios, parâmetros e implicações. 
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 Com relação aos princípios, destaca-se que aprendizagem e participação são 

processos que caminham juntos, que a transformação social implica compreender a realidade 

de maneira sistêmica, ocorre na medida em que há respeito às identidades locais e que 

qualquer indivíduo é capaz de gerar conhecimento e aprender. A respeito dos parâmetros que 

norteiam a noção de tecnologia social, Otero e Jardim (2004) citam: 

� quanto à sua razão de ser: a Tecnologia social visa à solução de demandas 

sociais concretas, vividas e identificadas pela população; 

� em relação aos processos de tomada de decisão: formas democráticas de 

tomada de decisão, a partir de estratégias especialmente dirigidas à mobilização e à 

participação da população; 

� quanto ao papel da população: há participação, apropriação e aprendizagem por 

parte da população e de outros atores envolvidos; 

� em relação à sistemática: há planejamento, aplicação ou sistematização de 

conhecimento de forma organizada; 

� em relação à construção de conhecimentos: há produção de novos 

conhecimentos a partir da prática; 

� quanto a sustentabilidade: visa a sustentabilidade econômica, social e 

ambiental; 

� em relação à ampliação de escala: gera aprendizagens que servem de referência 

para novas experiências. Gera, permanentemente, as condições favoráveis que deram origem 

às soluções, de forma a aperfeiçoá-las e multiplicá-las. 

Por fim, a respeito das implicações do conceito de tecnologia social, Otero e 

Jardim (2004) organizam em três eixos: 

 a) sobre a relação entre produção de C&T e sociedade, a tecnologia social 

enfatiza: que a produção científica e tecnológica é fruto de relações sociais, econômicas e 

culturais, portanto não é neutra; que as demandas sociais devem ser fonte de questões para as 

investigações científicas; que a produção de conhecimento deve estar comprometida com a 

transformação social; que é necessário democratizar o saber e ampliar o acesso ao 

conhecimento científico; que é fundamental a avaliação dos riscos e impactos ambientais, 

sociais, econômicos e culturais da aplicação de tecnologias e da produção de conhecimentos 
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científicos, e que deve haver participação da sociedade civil na formulação de políticas 

públicas; 

b) sobre uma direção para o conhecimento, a tecnologia social: enfatiza o 

conhecimento para a solução de problemas sociais vividos pela população, amplia a noção de 

conhecimento (conhecimentos tradicionais, populares e experimentações realizadas pela 

população, assim como o conhecimento técnico-científico podem constituir fonte de soluções) 

e ressalta a importância de processos de monitoramento e avaliação de resultados e impactos 

de projetos; 

c) sobre um modo específico de intervir diante de questões sociais, a tecnologia 

social promove: o empoderamento da população; a troca de conhecimento entre os atores 

envolvidos; a transformação no modo de as pessoas se relacionarem com algum problema ou 

questão social; a inovação a partir da participação e o desenvolvimento de instrumentos para a 

realização de diagnósticos participativos. 

Portanto, pode-se inferir que o desenvolvimento de tecnologias sociais, através da 

participação coletiva nos processos de organizações certamente contribuirá para melhoria das 

condições de vida da população, notadamente por proporcionar desenvolvimento social em 

escala. 

A seguir serão apresentados os dois artigos científicos que compõem essa 

dissertação. 
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ARTIGO 1: POBREZA, EMPREGO E RENDA NA ECONOMIA DA C ARNAÚBA 

 
 
1 Introdução     
 
 

A história do extrativismo no Brasil confunde-se com a própria história 

econômica do País. A extração de madeira (pau-brasil) configurou-se como o primeiro ciclo 

econômico do Brasil. Ainda no período da colonização, destacou-se a coleta das chamadas 

“Drogas do sertão”, que eram especiarias (plantas medicinais, cacau, canela, baunilha, cravo, 

castanha e guaraná) extraídas da Amazônia, com elevado valor comercial na Europa.  

Atualmente, o extrativismo permanece expressivo na região Norte do Brasil, 

principalmente através da extração de produtos como látex, açaí, madeira e castanha. O uso e 

a ocupação do solo da Amazônia são caracterizados essencialmente pelo extrativismo vegetal 

e animal (IBAMA, 2007). 

O Nordeste brasileiro é a Região que concentra, historicamente, os maiores focos 

de pobreza do país. Em sua área meio-norte, que concentra parte dos estados do Piauí e 

Maranhão, uma atividade bastante característica, geralmente desenvolvida por grupos de 

baixa renda, é o extrativismo vegetal, através do aproveitamento do babaçu (Orbignya 

speciosa) e da carnaúba (Copernicia prunifera). 

A economia da carnaúba consiste no conjunto de atividades que utilizam as 

folhas, o caule, o talo, a fibra, o fruto e as raízes dessa palmeira para a fabricação de inúmeros 

produtos artesanais e industriais. Neste artigo, destaca-se a extração do pó de carnaúba, a 

partir das folhas, por sua importância na geração de ocupação e renda complementar no 

campo e por ser a matéria prima da cera, que possui inúmeras aplicações no ramo industrial. 

O período de exploração da carnaúba para extração do pó ocorre entre os meses 

de julho a dezembro, ou seja, na estiagem, período que inviabiliza a agricultura familiar 

devido à ausência de chuvas. Deste modo, o extrativismo da carnaúba oferece ocupação e 

complemento de renda para inúmeros trabalhadores rurais, numa época em que é 

extremamente dificultada a obtenção de alguma renda monetária. 

Mesmo sendo reconhecida a importância socioeconômica do extrativismo da 

carnaúba para milhares de famílias rurais pobres, há pouca referência consistente na literatura 

quanto ao número de ocupações e geração de renda. Algumas estimativas quanto à mão-de-

obra direta e indireta ocupada foram apresentadas nos trabalhos do Sebrae (1994), Jacob 
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(2001), PIAUÍ (2002), WR Consultoria e Planejamento (2001), Sindicarnaúba (200-) e Alves 

e Coêlho (2006). 

Investiga-se a contribuição do extrativismo vegetal da carnaúba na geração de 

ocupação e renda complementar no Nordeste, especialmente no estado do Piauí. 

Especificamente, descreve-se a organização do trabalho de extração do pó de carnaúba, 

analisa-se a evolução da produção de pó de carnaúba no período de 1990 a 2006 no Nordeste 

e das exportações brasileiras de cera de carnaúba no período de 1990 a 2007; estima-se o 

número de ocupações geradas na extração de pó de carnaúba e; calcula-se a renda média 

mensal e total proporcionada aos trabalhadores. Espera-se orientar políticas públicas para o 

setor, bem como contribuir para a valorização da atividade. 

O artigo descreve os procedimentos metodológicos, a formação histórica do 

extrativismo no Piauí, a organização do trabalho de extração do pó de carnaúba, o volume de 

produção de pó e exportação de cera de carnaúba e a análise das ocupações e da renda. 

 

2 Procedimentos metodológicos 

 

Utilizou-se na pesquisa dados secundários e primários. Fez-se levantamento 

bibliográfico sobre as questões referentes ao extrativismo e pobreza. A coleta de dados 

secundários sobre o volume de pó de carnaúba produzido no Brasil, foi obtida através de 

consulta ao Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA) – Produção da Extração 

Vegetal e da Silvicultura (PEVS) dos anos de 1990 a 2006. Ressalte-se que as informações da 

PEVS de 2007 ainda não estavam disponíveis até a conclusão desse trabalho. O volume de 

cera de carnaúba exportada pelo País e Estados da Federação no período de 1990 a 2007 foi 

consultado através do Sistema ALICEWEB (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior). Esses dados permitiram apresentar a evolução da produção de pó cerífero 

e exportação da cera de carnaúba, a fim de enfatizar o crescimento da atividade carnaubeira 

no Nordeste.  

Quanto aos dados primários, utilizou-se a base de dados do Projeto Cadeia 

Produtiva da Carnaúba no Estado do Piauí: Diagnóstico e Cenários (Projeto Carnaúba-PI), 

através de acesso aos questionários aplicados no período de outubro de 2003 a agosto de 

2004, junto aos trabalhadores que atuam no elo da extração de pó cerífero da carnaúba nos 

vinte e oito municípios piauienses de maior produção, perfazendo um total de duzentos e 
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sessenta e nove questionários respondidos. O questionário foi do tipo aplicado com entrevista 

(GIL, 2000), de forma que o registro das respostas foi feito pelo pesquisador.  

 

3.1 Delimitação da amostra 

 

A amostra dos municípios foi delimitada com base nas informações da pesquisa 

da Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS/IBGE) de 1990 a 2001, 

considerando a produção de pó cerífero da carnaúba no estado do Piauí (maior produtor 

nacional) e municípios. Foi avaliada também, a média de produção por município no período 

de 1990 a 2001, com produção igual ou superior a 1 % da produção estadual; localização nos 

diferentes ecossistemas do Estado; tradição histórica do município na área e; existência de 

indústria beneficiadoras de cera de carnaúba próximas.  

Os municípios selecionados foram: Altos, Campo Maior, Castelo do Piauí, José de 

Freitas, Pedro II, Pimenteiras, São Miguel do Tapuio, Batalha, Brasileira, Buriti dos Lopes, 

Caraúbas do Piauí, Esperantina, Joaquim Pires, Luís Correia, Luzilândia, Morro do Chapéu do 

Piauí, Parnaíba, Piripiri, Campinas do Piauí, Conceição do Canindé, Oeiras, Picos, Santa Cruz 

do Piauí, Santo Inácio do Piauí, Itainópolis, Piracuruca, São José do Peixe e Floriano (Mapa 

1).  
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Mapa 1 – Delimitação dos municípios pesquisados segundo os ecossistemas do 

Estado do Piauí 

Fonte: Projeto “Cadeia Produtiva da Carnaúba no Estado do Piauí: Diagnóstico e Cenários” (2005). 

 

As propriedades rurais pesquisadas foram selecionadas com base na existência de 

exploração dos carnaubais, através de amostragem não probabilística, do tipo amostragem por 

acessibilidade (GIL, 2000). Escolheram-se as mais próximas da sede do município, 

admitindo-se que elas pudessem representar o universo, uma vez que existe certa 

homogeneização na exploração dos carnaubais. Uma limitação encontrada foi a inexistência 
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de um registro, seja por entidades oficiais ou privadas, das propriedades rurais que praticam 

tal atividade. 

 

3.2 Cálculo do número de ocupações 

 
  

O número de ocupações na produção do pó de carnaúba foi calculado a partir da 

adaptação na metodologia de Sobel e Costa (2004) que estimaram os empregos diretos a partir 

de um coeficiente técnico entre nº de emprego por área cultivada no Projeto Pontal - Vale do 

São Francisco. Recorreu-se também ao estudo de Costa e Sampaio (2004) para cadeia 

produtiva do camarão. Para o cálculo do coeficiente técnico utilizado neste artigo, utilizou-se 

as informações dos questionários do Projeto Carnaúba-PI, estabelecendo-se a relação técnica 

entre nº de ocupações por produção total.  Ressalte-se que esse coeficiente representa a mão-

de-obra efetivamente necessária para a produção do pó de carnaúba no estado do Piauí. Com 

esse coeficiente, estimou-se o número de ocupações geradas com os dados da produção de pó 

registrada pela pesquisa da Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS/IBGE) 

entre os anos de 1990 e 2006.  

Admitiu-se esse mesmo coeficiente para o cálculo das ocupações no Nordeste, em 

virtude do trabalho de D’Alva (2004) mostrar que, no Ceará, há certa homogeneidade com 

relação aos dados encontrados na pesquisa de campo do Projeto Carnaúba-PI. Deve ressaltar 

que, os estados do Piauí e Ceará responderam por 97,0 % da produção nacional de pó de 

carnaúba no ano de 2005, sendo insignificante a influência das produções dos estados do Rio 

Grande do Norte e Maranhão em ocasionar desvios nas estimativas. 

No entanto, constatou-se que a estimativa do cálculo de ocupações a partir desse 

método encontrava-se superestimada, posto que vários carnaubais são explorados pela mesma 

turma de trabalhadores. A fim de corrigir essa imprecisão, optou-se por um segundo método, 

contemplando a não repetição de turmas, o período de extração do pó; a quantidade de dias 

trabalhados; composição da turma (conjunto de trabalhadores) de corte e secagem, 

principalmente o número de vareiros1; produtividade por vareiro e capacidade da máquina de 

bater palhas. 

 

                                                 
1 Trabalhador responsável pelo corte das folhas da carnaubeira 
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3.3 Cálculo da renda 

 

Para calcular a renda gerada aos trabalhadores que executam suas atividades na 

extração do pó de carnaúba, consideraram-se as formas de pagamento declaradas na pesquisa 

de campo, sendo diária, empreitada (o valor da remuneração total é previamente definido, 

conforme tamanho do carnaubal) e salário mensal. Calculou-se o valor recebido por cada 

trabalhador a partir do número de dias trabalhados, estimando-se uma renda mensal média por 

trabalhador. Esse cálculo foi realizado observando as diferenciações de remunerações 

segundo as funções exercidas no processo produtivo. Utilizaram-se os valores das diárias, por 

ter sido a forma de pagamento com maior incidência. 

 
3 Formação histórica do extrativismo no Piauí 
 
 

A prática do extrativismo pode ser considerada umas das mais antigas atividades 

humanas. No começo da civilização, os povos se mantiveram graças à prática dessa atividade, 

recolhendo os alimentos necessários à sua subsistência, dentre os espontaneamente gerados às 

adjacências de seu habitat. O extrativismo é exercido pelo rurícola ou extrator, consistente na 

simples coleta, recolhida, extração ou captura de produtos do reino animal e vegetal, 

espontaneamente gerados e em cujo ciclo biológico não houve interferência humana 

(HIRONAKA, 2000).  

Em conformidade com Drummond (1996) o extrativismo é, no sentido mais 

básico, um modo de produzir bens na qual os recursos naturais úteis são retirados diretamente 

da sua área de ocorrência natural. O autor observa que praticamente toda a "tecnologia" 

empregada nessa forma de extrativismo dito "elementar" era simbólica ou empírica, ou seja, 

não existe necessidade de complexas mediações tecnológicas ou mecânicas entre os humanos 

e os recursos naturais. Todavia, o termo extrativismo é aplicado também em atividades mais 

“modernas” em que certos materiais naturais igualmente são retirados no seu local de 

ocorrência natural, mas com a intermediação de tecnologia e maquinário mais sofisticados. 

Exemplos desse tipo de extrativismo é a mineração, a extração de petróleo e gás natural e ao 

corte de árvores em grande escala. A primeira forma de extrativismo, o autor chama de 

extrativismo de baixa tecnologia, já a segunda, chama de extrativismo de alta tecnologia. 

O Território brasileiro, devido a sua densa cobertura florestal e, nela, a imensa 

variedade de produtos de natureza extrativa, a investigação do extrativismo adquire 
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importância e proporção, justificando-se pelo lugar que ocupou e ainda hoje ocupa, não 

obstante o visível declínio, da participação na economia nacional (HIRONAKA, 2000). 

Segundo Queiroz (1993), durante a primeira metade do século XX, a economia 

piauiense teve sua dinâmica associada à exportação de produtos extrativos, representados pela 

borracha de maniçoba, babaçu e carnaúba. O Piauí destacou-se como um dos maiores 

produtores de maniçoba, com as atividades concentradas principalmente na região semi-árida. 

A maniçoba, da qual se extraí o látex, foi a primeira grande atividade extrativista 

comercial do Piauí e durante vários anos foi a principal fonte de renda do Estado, a qual 

entrou em declínio, em virtude da crescente concorrência com outros centros produtores e da 

descoberta de outros produtos sintéticos substitutos da borracha da maniçoba. 

Embora em maiores volumes no Maranhão, a extração do babaçu também 

apresenta ocorrência nos estados do Piauí, Tocantins, Bahia, Ceará, Pará e Amazonas. Dele se 

extrai a matéria-prima utilizada na fabricação de margarinas, banha de coco, sabão, óleo e 

cosméticos. Seu broto fornece palmito de boa qualidade e o fruto, enquanto verde, serve para 

defumar a borracha. Quando maduro, a parte externa é comestível. O caule é empregado em 

construções rurais e as folhas para a fabricação doméstica de cestos, sendo ainda utilizadas 

como cobertura de casas (BRASIL, 2007). Nos estados do Maranhão e Piauí, a extração do 

coco babaçu é uma atividade desenvolvida principalmente por mulheres, conhecidas como as 

quebradeiras de coco. Embora não explore mais a maniçoba, o Piauí ainda continua extraindo 

a amêndoa do babaçu, sendo o segundo maior produtor (IBGE, 2005). 

Já a carnaubeira, de acordo com Porto (1974), ficou conhecida a partir de 1648, quando 

figurou na “História Naturalis Brasiliae”, de Marcgrav e Piso. Entretanto, a sua classificação 

parece ser devida a Manuel de Arruda Câmara, em fins do século XVIII, denominando-a, na 

ocasião, de Corypha cerifera. Martius alterou esse nome para “Copernicia Cerifera”. O nome 

do gênero “Copernicia” é uma homenagem a Nicolau Copérnico, que foi o primeiro a dizer 

que a terra era redonda, assim como a copa dessa palmeira. Atualmente é classificada como 

“Copernicia Prunifera” (Miller) H. E. Moore. É uma planta nativa do nordeste brasileiro, 

sendo os estados do Ceará e Piauí possuidores dos maiores e mais densos carnaubais. 

Segundo Santos (1979), a carnaúba possui crescimento lento, propagando-se com 

enorme fecundidade por sementação, que ocorre logo após a frutificação. A densidade de 

carnaubais, por hectare, tem sua variação de região para região. Salienta que, à medida que 

essa densidade se eleva o carnaubal torna-se mais econômico, visto que impede o crescimento 
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de outras árvores entre as palmeiras, facilitando a colheita das folhas, bem como diminuem os 

custos de transporte. 

A economia da carnaúba decorre do aproveitamento integral dessa palmeira. Suas 

folhas, que além de fornecer o pó, que é a principal matéria-prima da cera de carnaúba, 

também são utilizadas na cobertura de casas e para confecção de peças de artesanato.  O fruto 

serve para alimentação animal. O talo é utilizado na construção civil e, a raiz, possui 

qualidades medicinais. A cera de carnaúba é utilizada como matéria-prima em setores de 

grande destaque mundial, como é o caso da indústria de informática. Por seus atributos físico-

químicos é exportada para mais de quarenta países, com destaque para os Estados Unidos 

Japão e Alemanha (OLIVEIRA E GOMES, 2006). Verifica-se, portanto, que a carnaúba 

possui vários valores de uso, satisfazendo necessidades diversas do homem. 

 
4 A divisão do trabalho no processo de extração do pó cerífero de carnaúba 
 
 

A organização da produção é baseada em turmas de trabalhadores lideradas por 

um arrendatário que explora vários carnaubais, posto que os mesmos exigem de uma semana 

a dois meses para sua exploração, de acordo com o número de folhas. Abaixo se descreve a 

divisão do trabalho no processo de extração do pó no Piauí, também descrito por Alves e 

Coêlho (2006) e D’alva (2004) no Ceará. 

Os trabalhadores exercem funções diferenciadas e complementares dentro do 

processo de extração do pó cerífero da carnaúba, que se divide em quatro etapas: corte, 

transporte, secagem e batição (retirada do pó) das folhas. O prazo para realização desse 

processo depende da quantidade de folhas dos carnaubais a serem explorados. Cada etapa 

abrange uma ou mais tarefas. A seguir, explicam-se as tarefas executadas pelos trabalhadores 

que constituem equipes ou turmas no processo de obtenção do pó cerífero da carnaúba. 

Na etapa denominada “corte da folha”, a primeira tarefa é a retirada propriamente 

dita, realizada pelo “vareiro”, “foiceiro”, “taboqueiro” ou “derrubador”, que é responsável 

pelo corte das folhas da carnaubeira. 

A segunda tarefa é desempenhada pelo “desenganchador” ou “guieiro”, 

responsável pela retirada das folhas que ficam presas à vegetação com o auxílio da guia (vara 

de bambu). A tarefa seguinte é executada pelo “aparador”, que recolhe as folhas cortando os 

talos e formando os feixes. 
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A segunda etapa corresponde ao transporte das folhas para o “lastro”, que é o 

local onde ocorre a secagem, cujo trabalho é desempenhado pelos “tangedores” ou 

“carregadores”, utilizando animais, carroças ou camionetes.  

A terceira etapa, a secagem das folhas, é executada pelo “espalhador” ou 

“lastreiro” que sobrepõe as folhas no solo batido e expostas ao sol. O tempo de secagem varia 

de dois a quinze dias, dependendo da intensidade dos raios solares e da forma como são 

expostas as folhas, que pode ser sobrepostas (duas a cinco folhas) ou em feixes entreabertos. 

Finalmente, a quarta etapa consiste na batição das folhas. A primeira tarefa é 

realizada pelo “carregador” que é responsável por conduzir as folhas, em feixes, até o 

caminhão onde está acoplada a máquina de bater, para posteriormente cortar as embiras que 

amarram os feixes.  

A segunda tarefa, desempenhada pelo “encarregado por introduzir as folhas na 

bandeja da máquina” que como o nome sugere, coloca as folhas na bandeja da máquina de 

bater, onde são cortadas em pequenos pedaços fazendo com que as partículas de pó cerífero 

sejam retiradas por sucção, passando por uma fina tela de arame e jogado para o minhocão 

(um balão de tecido).  

Em seguida o pó é retirado do balão, que tem capacidade para 300 Kg, e colocado 

em sacos de nylon, com capacidade entre 16 e 30 Kg de pó. O pó resultante desse processo é 

classificado em duas categorias: “pó olho”, quando é extraído das folhas jovens e “pó palha”, 

que advém das folhas abertas. A terceira tarefa é executada pelo “baganeiro” que é 

responsável por recolher as folhas trituradas (bagana – utilizada como cobertura de solos na 

agricultura) que saem pela extremidade oposta à bandeja da máquina depois do processo de 

batição. 

Faz parte da equipe também o cozinheiro, responsável pela alimentação dos 

trabalhadores e o motorista, que conduz o caminhão pelo lastro. A Figura 1 ilustra a seqüência 

de atividades necessárias à obtenção do pó cerífero da carnaúba. 
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Figura 1 – Etapas do processo de extração do pó cerífero da carnaúba 

        Fonte: Projeto Cadeia Produtiva da Carnaúba no Estado do Piauí: Diagnóstico e Cenários (2005). 
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Verifica-se, portanto, a existência de uma especialização do trabalho no processo 

extrativo da carnaúba, que depende basicamente da destreza dos trabalhadores. Conforme 

Carvalho e Gomes (2006), o trabalho de extração do pó de carnaúba, em todas as suas etapas 

de execução é eminentemente braçal, e o grau de instrução formal dos trabalhadores, a priori, 

não influencia na produtividade da extração do pó, configurando, por conseguinte, em 

trabalho não-qualificado, por qual exige apenas habilidade manual e esforço físico para sua 

execução. 

 

5 Evolução da produção de pó de carnaúba e exportação da cera 

 

Objetiva-se verificar o comportamento da produção de pó cerífero de carnaúba no 

período entre 1990 e 2006, bem como a dinâmica das exportações de cera de carnaúba entre 

os anos de 1990 e 2007, a fim de demonstrar o constante crescimento da atividade carnaubeira 

no Nordeste. 

 

5.1 Produção de pó cerífero da carnaúba 

 

No Piauí, registra-se a extração de pó de carnaúba em aproximadamente 100 

municípios, situados nas quatro Mesorregiões do Estado: Centro Norte, Norte, Sudeste e 

Sudoeste. A Mesorregião Norte concentra as maiores produções, sendo os municípios de 

Piripiri e Campo Maior os mais representativos (IBGE, 1990-2006). O período de exploração 

dos carnaubais geralmente ocorre entre os meses de julho a dezembro. Nas Mesorregiões 

Norte e Centro Norte Piauiense, a exploração da carnaúba ocorre de meados de julho a 

dezembro. Já em alguns municípios localizados nas Mesorregiões Sudeste e Sudoeste 

Piauiense, inicia-se já a partir do mês junho, estendendo-se até Novembro.  

De acordo com os dados do IBGE no período de 1990 a 2006, o Piauí 

apresentava-se como maior produtor de pó de carnaúba, seguido do Ceará. Conforme o 

Gráfico 1, verifica-se que a produção de pó cerífero da carnaúba não teve grandes variações 

até o ano 1995. No ano de 1996, nota-se um acentuado declínio na produção, cuja hipótese é 

que tenha sido decorrente da cotação dos preços da cera de carnaúba no mercado 

internacional, provavelmente motivada pela valorização da moeda nacional, fazendo com que 

ocorresse uma rápida queda na disposição do produto no mercado. Como o pó é a matéria-

prima básica para a fabricação da cera, a retração da demanda por cera automaticamente 
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ocasionou uma menor demanda por pó, provocando retração na oferta. No ano de 1999, a 

produção é retomada, permanecendo em ritmo crescente.  
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Gráfico 1 – Produção de pó cerífero da carnaúba no Brasil e Estados, entre 1990 e 2006 

Fonte: IBGE/PEVS, 1990-2006. 

 

 

5.2 Cera de carnaúba: processo produtivo e evolução das exportações 

 

A obtenção da cera de carnaúba obedece as seguintes etapas: Na primeira, 

denominada fusão, o pó é colocado em extratores, acrescido de palha de arroz e solvente; 

esses insumos são aquecidos até atingir o ponto de fusão (80º a 90ºC) para a extração da cera. 

Na segunda etapa, destilação, consiste em separar o solvente da cera, através de evaporação. 

A terceira, filtração, a cera é filtrada através de papel filtro e/ou tecido, que facilita a 

eliminação das impurezas da cera. Na quarta etapa, clarificação, adiciona-se o peróxido de 

hidrogênio na cera. A quinta etapa, escamação, a cera é colocada na escamadeira na forma 

líquida (aquecida), passando, inicialmente, por um processo de resfriamento (condensação). A 

cera depois de solidificada é escamada por lâminas e, então, ensacada, em sacos de 25 quilos, 

conforme exigências dos importadores. Após essas etapas, é possível realizar a seguinte 

classificação da cera: 

– Cera tipo 1 – originada do pó de olho, utiliza peróxido de hidrogênio para 

atingir a cor amarelo-claro característica. 

– Cera tipo 3 – oriunda do pó de palha, utiliza, também, peróxido de hidrogênio 

para atingir a cor amarela ou alaranjada. 



     51 
   
 

– Cera tipo 4 – oriunda do pó de palha, possui cor escura, não havendo o processo 

de clarificação. 

Finalmente, a cera é armazenada, de acordo com sua classificação, e 

posteriormente comercializada. Ressalte-se que não existem dados oficiais com registro da 

produção de cera de carnaúba. Todavia, como a cera produzida destina-se basicamente à 

exportação, acredita-se que a produção total seja próxima do volume exportado. 

No tocante ao volume dessas exportações, o estado do Ceará figura como maior 

exportador, seguido do Piauí e Rio Grande do Norte.  O volume das exportações de cera de 

carnaúba dos principais estados exportadores, no período entre 1990 e 2007 pode ser 

visualizado no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Volume de exportações de cera de carnaúba no Brasil e Estados, entre 1990 e  
2007 

Fonte: ALICEWEB, 2008. Organizado pelos autores. 

Outros Estados: RS, RJ, SP, BA, MG. 

  

No Gráfico 2, verificam-se pequenas oscilações no volume das exportações de 

cera de carnaúba no Brasil, embora este volume tenha crescido no período de 1990 a 2007. A 

diminuição do volume de exportações em 1994, em relação a 1991-1993 pode ser decorrente 

da valorização do real frente ao dólar, a partir de 1994, como também em 2000, em relação a 

1997-1999 e; 2003, em relação a 2001-2002, o declínio das exportações deveu-se ao 

movimento do câmbio. Outro fator também pode ser citado, como a redução dos preços pagos 

pelos importadores, posto a existência de poder de mercado. Este comportamento do mercado 

externo merece uma análise mais aprofundada que foge ao escopo deste artigo.  
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Para o Rio Grande do Norte só há registro de exportação de cera de carnaúba a 

partir de 1993, sendo que apenas em 2001 o Estado alcança estabilidade no volume de 

exportações.   

Portanto, infere-se que a demanda por cera de carnaúba no mercado internacional 

continua crescente, refletindo sua qualidade e versatilidade, haja vista encontrar-se presente 

na lista de insumos dos mais diferentes ramos industriais. 

 

6 Pobreza, Ocupação e Renda 

 

  

Cada vez mais o fenômeno da pobreza tem se tornado objeto de apreciação de 

inúmeros estudos, como exemplo pode-se citar Comim; Bangolin (2002); Hoffmann (2000); 

Rocha (2003) e Sen (2000). Para Comim e Bagolim (2002) a preferência por medidas 

monetárias de pobreza justifica-se por quatro aspectos:  

1) grau de correlação entre a insuficiência de renda e as demais privações 

associadas ao “ser pobre”;  

2) indisponibilidade de outras estatísticas sociais;  

3) dificuldade de ponderação e agregação de diferentes dimensões sociais e;  

4) necessidade de medidas homogêneas que possibilitem comparabilidade entre 

distintas regiões ou localidades.  

Segundo Schneider e Fialho (2000), numa sociedade capitalista, a satisfação das 

necessidades individuais requer, necessariamente, o acesso aos recursos monetários que 

permitem o pagamento pelo direito de uso ou consumo de qualquer mercadoria. Dessa 

maneira, a posse de renda se constitui em fator crucial de garantia ao indivíduo ao acesso de 

bens e serviços e, a partir de então, faculta-lhe a sua reprodução social. 

A abordagem monetária da pobreza utiliza como metodologia de mensuração a 

formulação de linhas de pobreza. Ravallion (1996) define essas linhas de pobreza como um 

valor monetário estabelecido capaz de atender o bem-estar de um indivíduo em certo lugar, 

num determinado período. Já Rocha (2003b), considera-as a partir de estruturas de consumo 

observadas, cujo valor estaria associado ao mínimo indispensável para que um indivíduo se 

desenvolvesse adequadamente em certa sociedade. 
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Carvalho e Gomes (2005) enfatizam que a noção de pobreza econômica baseada 

no estabelecimento de uma linha de pobreza, isto é, de um nível crítico de renda baseado no 

custo estimado para aquisição das necessidades básicas, tem acarretado discussões na 

academia no que diz respeito aos critérios de definição dessa linha (por ex. salário mínimo, 

custo de vida, custo de alimentação). 

Dentre as linhas de pobreza mais prementes, está a opção da adoção de um critério 

relativo ou absoluto para mensuração da pobreza, obtendo-se, portanto, uma linha de pobreza 

relativa e outra absoluta (ROCHA, 2003; SCHWARTZMAN, 2004, 2006). Enquanto uma 

define os indivíduos em estado de “pobreza relativa”, isto é, cuja renda está muito abaixo da 

renda média de determinado país, e que a sociedade define como insatisfatória, a outra 

corresponde a “pobreza absoluta”, ou seja, indivíduos que possuem renda inferior ao 

necessário para consumir os bens considerados essenciais para a vida das pessoas. De acordo 

com Rocha (2003), a pobreza absoluta está estreitamente vinculada às questões de 

sobrevivência física. Já outra forma de pobreza relaciona as necessidades a serem satisfeitas 

em função do modo de vida predominante na sociedade em questão. 

Conforme Schwartzman (2006), embora o Banco Mundial recorra usualmente ao 

critério de um dólar por dia em poder de compra como linha de pobreza, no Brasil, 

prevalecem as medidas absolutas, e existem distintos cálculos de linhas de pobreza a partir de 

uma cesta básica alimentar que contemple as necessidades de consumo calórico mínimo de 

um indivíduo. Esse cálculo muda entre as regiões, os estados e as áreas urbana, rural e 

metropolitana, e estar sujeito a uma série de suposições e estimativas sobre custos e padrões 

de consumo das diferentes populações. 

Nesta perspectiva, Rocha (2003), analisando a pobreza no Nordeste, distancia-se 

das linhas de pobreza arbitrárias, com base em alguma moeda de referência ou em frações do 

salário mínimo, ao adotar as linhas de pobreza observada. Dessa forma, considera duas 

características básicas na formulação das linhas de pobreza: a primeira, é que não são linhas 

de pobreza normativas, ou seja, não refletem uma estrutura de consumo otimizado ou padrão, 

mas a estrutura de consumo observada em populações de baixa renda a partir de estruturas de 

despesas das famílias efetivamente verificada; a segunda característica, parte do 

reconhecimento da existência de significativas discrepâncias entre padrões de consumo e 

preços ao consumidor entre as regiões conforme o local de residência, o que resulta, 

consequentemente, em diferentes custos de vida para os pobres, estabelecendo-se, portanto, 

um conjunto de linhas de pobreza que contemple esses diferenciais. 
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Esse panorama expressa a legitimidade das precauções quanto a formulação 

dessas linhas de pobreza, principalmente num país como o Brasil, que apresenta diferentes 

pobrezas respaldadas por variadas realidades locais. 

Todavia, a perspectiva da renda é contestada por alguns autores, entre eles 

Martinez (1998); Picolotto (2005) e Sen (2000). Esses autores acreditam que a abordagem 

monetária da pobreza apresenta contornos bastante generalizados. Por essa razão, buscam 

superá-la, disseminando uma abordagem multidimensional que considera uma combinação da 

variável renda com outros aspectos como social, cultural e político que influenciam na 

qualidade de vida das pessoas. 

Estudos desenvolvidos por Picolotto (2005) no Rio Grande do Sul, apontaram 

para a fragilidade da perspectiva tradicional de que a renda é um indicador perfeito de 

qualidade de vida, reforçando a perspectiva mais abrangente e completa de avaliação da 

pobreza a partir da privação de capacitações. No entanto, enfatiza que uma análise qualitativa 

mais completa depende da avaliação de uma gama de funcionamentos (estados e ações), 

desde os relacionados a questões mais básicas como nutrição, saúde e educação, quanto os 

aspectos mais complexos, como felicidade, respeito próprio, participação na vida social e 

liberdades políticas. 

Na realidade, o grande debate que antecede as abordagens 

unidimensional/multidimensional da pobreza reside na identificação do universo 

informacional utilizado nas avaliações. Para definir se o individuo é pobre ou não é preciso 

que se escolha entre o critério da renda ou um conjunto mais amplo de informações. Nessa 

perspectiva, o rompimento com a visão unidimensional da pobreza é construído 

principalmente pelo economista indiano Amartya Kumar Sen, em seu livro intitulado 

“Desenvolvimento como Liberdade”, o qual afirma que a pobreza deve ser vista como 

privação de capacidades básicas, ou seja, privação das liberdades substantivas das pessoas de 

levarem o tipo de vida que ela tem razão para valorizar. Para isso as pessoas devem utilizar as 

liberdades instrumentais (políticas, econômicas, sociais, garantias de transparência e 

segurança protetora) para superar a pobreza (SEN, 2000). 

Para o referido autor, a posse de bens e serviços constitui um critério míope para 

definir o nível de vida ou de bem-estar ou a qualidade de vida, uma vez que as possibilidades 

de transformação de bens e serviços em realizações alteram-se de pessoa para pessoa, levando 

em consideração suas capacidades. Nessa concepção, o indivíduo é concebido de maneira 

mais dinâmica e com um potencial próprio, em vez de ser designado como um ente passivo, 
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que apenas recebe, consome ou desfruta. Desse ponto de vista, consideram-se não só as 

conquistas, mas também as liberdades de ação. Por conseguinte, o fundamental é a liberdade 

que o indivíduo usufrui, e não os meios pelos quais ela é conseguida. 

A proposta central, portanto, é compreender a pobreza como a carência de 

capacidades e direitos que tem sua origem na ausência, seja por parte da sociedade ou do 

Estado, de alternativas que permitam a todas as pessoas igual acesso às oportunidades e de 

condições adequadas para aproveitá-las. Tal situação pode interferir no exercício efetivo de 

seus direitos, ocasionando a inibição do desenvolvimento potencial das capacidades. 

Assim sendo, a concepção que prioriza as capacidades dos indivíduos, 

desenvolvida por Sen (2000), contribui para o melhor entendimento da natureza e das causas 

da pobreza e oferece bases informacionais mais consistentes para se identificar o que afeta as 

desigualdades individuais e atender as demandas de justiça social com participação social e 

subsidiando as políticas de combate à pobreza. 

Neste artigo, devido a base de dados não fornecer elementos que permitam uma 

análise multidimensional do estado de pobreza, privilegiou-se apenas seu aspecto econômico. 

Portanto, a contribuição do extrativismo da carnaúba para mitigação da pobreza será analisada 

exclusivamente sob o critério de fornecimento de renda.  

Na cadeia produtiva da cera de carnaúba, o elo da produção do pó é o maior 

gerador de empregos diretos, visto suas próprias características: exigência de baixa 

qualificação da mão-de-obra e mecanização incipiente. Como a produção de pó é sazonal, os 

empregos gerados são temporários, estendendo-se por até cinco meses. A Tabela 1 mostra o 

número de trabalhadores entrevistados segundo a função exercida no processo produtivo. 
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Tabela 1 - Número de trabalhadores entrevistados na extração do pó, segundo a função 

   Fonte: Projeto Cadeia Produtiva da Carnaúba no Estado do Piauí: Diagnóstico e Cenários, 2005. 

  

Na Tabela 1, verifica-se que a função “aparador” na etapa do corte e “encarregado 

de introduzir as palhas na bandeja” na etapa da batição obtiveram a maior participação em 

face da realidade encontrada nos carnaubais pesquisados. Observa-se que no processo de corte 

da palha, a atividade de uma vareiro requer mais de um aparador para garantir produtividade 

na fase de recolher as folhas da carnaúba, cortar o talo e fazer o feixe. Na etapa de batição, a 

maior participação do encarregado de colocar as palhas na bandeja justifica-se por ser a 

função principal na produtividade. 

Os dados a seguir referem-se às informações obtidas pelo Projeto Carnaúba - PI 

em trinta e nove carnaubais distribuídos nos 28 municípios pesquisados. Nesses carnaubais 

foram cortadas 17.780.000 palhas, obtendo 139,3 toneladas de pó. A média de pó extraído a 

cada 1.000 palhas foi 7,8 kg (SANTOS et al, 2006) e o número de trabalhadores contratado 

foi de 781 (Tabela 2). Desse modo, pôde-se estabelecer que, para cada 10.000 palhas, 

correspondentes a 78 quilos de pó, foram necessários 0,439 trabalhadores (coeficiente de 

emprego). 

Tabela 2 – Número de carnaubais pesquisados, número de palhas cortadas, total de pó de 
carnaúba, rendimento, número de trabalhadores e coeficiente de emprego, Piauí 

Número de 
carnaubais 
pesquisados 

Número de 
palhas cortadas 

Total de pó 
extraído (t) 

Média de pó por 
1.000 palhas (kg) 

Número de 
trabalhadores  

Coeficiente de 
emprego/10.000 

palhas 

39 17.780.000 139,3 7,8 781 0,439 

Fonte: Dados básicos do Projeto Cadeia Produtiva da Carnaúba no Estado do Piauí: Diagnóstico e Cenários, 
2005.  

Etapa Agente 
Nº de 

informantes 
% 

Vareiro 38 14,13 

Desenganchador 9 3,35 

Aparador 56 20,82 
Corte 

Carregador 27 10,04 
Secagem Lastreiro 25 9,29 

Carregador 3 1,12 

Encarregado de colocar as palhas na bandeja 50 18,59 

Baganeiro 13 4,83 
Batição 

Motorista 12 4,46 

Cozinheiro 27 10,04 

Outros* 9 3,35 

Total 269 100,00 

* Foram enquadradas nessa categoria as pessoas que informaram exercer atividades de fiscalização e/ou su- 

   pervisão dos carnaubais. 
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Para ilustrar a aplicação do método do cálculo utilizou-se aleatoriamente a 

produção de pó de carnaúba do ano de 2005. De acordo com o IBGE, o estado do Piauí 

produziu em 2005, 11.733 toneladas de pó de carnaúba. Para esse total de produção é 

necessário o corte de 1.504.230.769 palhas. Aplicando o coeficiente de emprego de 0,439 

trabalhador/10.000 palhas, o total de empregos diretos é de 66.036 trabalhadores. A Tabela 3 

mostra a evolução do número de empregos no período entre 1990 e 2006. 

 

Tabela 3 – Total de empregos diretos no extrativismo da carnaúba, 1990-2006, Piauí 

Ano Produção de pó de carnaúba (t) Total de empregos diretos 

1990 5 771 32 481 
1991 6 612 37 214 
1992 6 649 37 422 
1993 6 285 35 373 
1994 6 972 39 240 
1995 6 974 39 251 
1996 3 765 21 190 
1997 3 617 20 357 
1998 4 036 22 716 
1999 6 652 37 439 
2000 7 366 41 458 
2001 7 518 42 313 
2002 9 994 56 249 
2003 10 778 60 661 
2004 11 997 67 522 
2005 
2006 

11 733 
11 809 

66 036 
66 464 

Fonte: IBGE/PEVS (1990-2006) e Projeto Cadeia Produtiva da Carnaúba no Estado do Piauí: Diagnóstico e 
Cenários, 2005. 

 

Entretanto, deve-se ponderar que as turmas se repetem, pois os carnaubais não são 

explorados simultaneamente nos meses de julho a dezembro. Esse movimento entre 

carnaubais depende basicamente da área do carnaubal, do número de palmeiras e folhas. 

Quanto menor for a área a ser explorada, maior a repetição das turmas. Com relação aos 

trabalhadores que desempenham as atividades de batição das folhas, são em número inferior 

aos que executam as atividades de corte, uma vez o processo ser mecanizado. 

Tendo em vista a constante repetição das turmas, foi aplicado outro método para 

elaboração da estimativa do número de ocupações.  De acordo com a pesquisa direta, uma 

turma responsável pelo corte e secagem das palhas é composta, em média, por treze 

trabalhadores. É formada por três foiceiros, quatro aparadores, um desenganchador, dois 

carregadores, dois lastreiros e um cozinheiro.  A produtividade média/dia de um vareiro é 
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8.000 palhas (D’ALVA, 2004; SANTOS et al, 2006). Dessa maneira, cada turma cortará 

24.000 palhas/dia. 

Os trabalhadores realizam suas funções durante cinco dias da semana (segunda a 

sexta-feira), totalizando vinte dias por mês. Dessa forma, uma turma retira 480.000 

palhas/mês (nº de palhas x nº de dias). Como para o cálculo do número de ocupações foi 

considerado o período de produção de cinco meses, essa turma retirará 2.400.000 palhas. 

Nesse caso, o número estimado de palhas exploradas no Piauí em 2005 (1.504.230.769) 

necessita de 627 turmas, ou seja, 8.151 trabalhadores. 

Com relação aos trabalhadores responsáveis pela batição das palhas e retirada do 

pó de carnaúba, os dados dos questionários revelaram que uma turma possui, em média, oito 

trabalhadores. A capacidade/dia média das máquinas de bater comumente utilizadas é 200.000 

palhas. Geralmente, essas máquinas trabalham diariamente até atingir a produção de 1000 kg 

de pó, produção essa que representa uma diária para os trabalhadores. Uma turma de oito 

trabalhadores consegue, dessa maneira, produzir 20 mil kg de pó/mês e 100 mil kg de pó 

durante os cinco meses de atividade.  

Considerando a produção estadual de pó com base nos dados do IBGE (2005) de 

11.733 toneladas, são necessárias 117,3 turmas de trabalhadores na etapa de batição das 

palhas. Como cada turma é composta por oito trabalhadores, necessita-se de 938 

trabalhadores (117,3 x 8).  

Somando-se as ocupações nas atividades de corte e secagem das palhas (8.151), 

com as ocupações na batição dessas palhas (938), chega-se a 9.089 ocupações na produção de 

pó de carnaúba no Estado, em 2005. Ressalte-se que essa estimativa da pesquisa de campo é 

razoável, uma vez que representa a demanda por mão-de-obra para viabilizar a produção 

estadual de pó de carnaúba computada pelo IBGE, considerando que os trabalhadores estão 

em plena atividade durante todo período de safra. Ademais, esse cálculo descarta qualquer 

possibilidade de dupla contagem oriunda de possíveis repetições de turmas. A Tabela 4 

apresenta os totais de ocupações no Brasil e Estados para o período de 1990-2006. 
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Tabela 4 – Total de ocupações no extrativismo da carnaúba, segundo o Brasil e Estados, 
1990-2006                                                                                

 Ano Brasil Piauí Ceará Maranhão Rio Grande do Norte 

1990 8 992 4 469 4 416 94 13 
1991 9 431 5 121 4 171 123 14 
1992 9 960 5 149 4642 153 16 
1993 8 936 4 867 3 646 409 13 
1994 9 399 5 399 3 478 507 15 
1995 9 420 5 401 3 504 499 17 
1996 6 027 2 916 2 636 461 13 
1997 6 149 2 801 2 965 371 11 
1998 6 397 3 126 2 889 372 10 
1999 8 344 5 152 2 805 378 9 
2000 9 349 5 705 3 260 376 8 
2001 9 357 5 822 3 343 363 9 
2002 11 678 7 740 3 559 375 4 
2003 12 822 8 347 4 084 367 23 
2004 13 598 9 291 3 893 386 29 
2005 
2006 

14 826 
14 932 

9 089 
9 148 

5 323 
5 365 

388 
388 

26 
29 

Fonte: IBGE/PEVS (1990-2006) e Projeto Cadeia Produtiva da Carnaúba no Estado do Piauí: Diagnóstico e 
Cenários, 2005. 

 

No Ceará, com a produção registrada pelo IBGE em 2005, de 6.877 toneladas, 

necessita de 367,2 turmas para o corte e secagem das palhas e, 68,8 turmas para a batição. 

Isso equivale a 4.773 trabalhadores na primeira fase e, 550 trabalhadores na segunda, 

perfazendo 5.323 trabalhadores. 

As produções dos estados do Maranhão e Rio Grande do Norte somaram 534 

toneladas, necessitando de 28,5 turmas para o corte e secagem das palhas e 5,3 turmas para a 

secagem, totalizando 371 trabalhadores na primeira etapa e 43 trabalhadores na segunda 

etapa. 

A produção nacional de pó de carnaúba para o ano de 2005, conforme o IBGE foi 

de 19.143 toneladas. Para viabilizar essa produção, são necessárias, para o corte e secagem 

das palhas, 1.022,7 turmas, que correspondem a 13.295 trabalhadores. Para a batição dessas 

palhas serão necessárias mais 191,4 turmas, que representam 1.531 trabalhadores. Assim, os 

empregos diretos gerados (corte, secagem e batição das palhas) correspondem a 14.8262, 

admitindo-se que a produtividade do trabalhador é a mesma em todos os Estados. Destaca-se 

                                                 
2 Para esses cálculos, colocar a quantidade de quilos em termos de palhas (lembrando que 1 tonelada = 1.000 kg 
e que 7,8 kg = 1.000 palhas), e expressar a quantidade de palhas em turmas (1 turma retira 2.400.000 palhas / 
ano de 5 meses). Multiplicar a quantidade de turmas por 13, que dá o total de trabalhadores no corte e secagem. 
Para o cálculo do número de trabalhadores na extração do pó, expressar o total de quilos em turmas (1 turma 
consegue 100.000 kg de pó / ano de 5 meses e multiplicar por 8). 



     60 
   
 

que o número de ocupações nesta atividade no Nordeste já foi estimado por Jacob et al (2001) 

e PIAUÍ (2002), entretanto os volumes da produção de pó e cera de carnaúba utilizados para a 

elaboração do referido cálculo, não tiveram suas fontes fornecidas e diferem dos dados 

disponibilizados pelos órgãos oficiais. Já os trabalhos de Sindicarnaúba (200-) e Alves e 

Coelho (2006) fazem referência ao número de ocupações, todavia não apresentam nenhum 

método de cálculo. Portanto, o número de ocupações estimado neste artigo e nesses trabalhos 

citados é discrepante.    

Objetivando conhecer a distribuição das ocupações no Piauí, fez-se a 

desagregação dos dados pelos municípios pesquisados (Tabela 5).  

Tabela 5 – Total de ocupações no extrativismo da carnaúba, segundo o Piauí e municípios             
pesquisados, 2005                                                                      

Municípios pesquisados 
Produção 

 (t)  
Total de empregos diretos 

Piauí 11 733 9089 

Campo Maior 1250 968 

Piripiri 941 729 

Picos 754 584 

Piracuruca 653 506 

Batalha 436 338 

Castelo do Piauí 354 274 

Luís Correia 323 250 

Parnaíba 317 245 

Oeiras 293 227 

Buriti dos Lopes 292 226 

São Miguel do Tapuio 283 219 

Luzilândia 229 177 

Pimenteiras 221 171 

Morro do Chapéu do Piauí 175 136 

Floriano 166 129 

Pedro II 153 118 

Esperantina 122 94 

Fonte: IBGE/PEVS (2005) e Projeto Cadeia Produtiva da Carnaúba no Estado do Piauí: Diagnóstico e Cenários, 
2005. 

Caraúbas do Piauí 117 91 

Joaquim Pires 117 91 

Santa Cruz do Piauí 101 78 

São José do Peixe 95 74 

Santo Inácio do Piauí 91 70 

Campinas do Piauí 75 58 

Altos 59 46 

Itainópolis 48 37 

Conceição do Canindé 40 31 

Brasileira 35 27 
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Deve-se ressaltar que dezessete municípios (Campo Maior, Piripiri, Picos, 

Piracuruca, Batalha, Castelo do Piauí, Oeiras, São Miguel do Tapuio, Pimenteiras, Pedro II, 

Santa Cruz do Piauí, São José do Peixe, Santo Inácio do Piauí, Campinas do Piauí, 

Itainópolis, Conceição do Canindé e Brasileira) pesquisados são pertencentes ao Semi-árido3 

e concentram 49,61% das ocupações. Essa região apresenta problemas socioeconômicos mais 

acentuados, notadamente devido à particularidade marcante dessa região que é a baixa e 

irregular precipitação pluviométrica, com forte variabilidade da distribuição das chuvas. Tais 

características são fatores limitantes ao desenvolvimento de algumas atividades econômicas, 

refletindo em intensificação da pobreza econômica e acentuando sobremaneira a 

vulnerabilidade dessa região. Assim, reforça-se a importância do extrativismo da carnaúba 

como alternativa de obtenção de recursos monetários para comunidades rurais pobres que ali 

residem. 

Embora seja significativo o número de trabalhadores ocupados nessa atividade, 

adquirindo uma renda complementar, é importante frisar que essas ocupações não fornecem 

nenhum tipo de direito trabalhista. São contratos “verbais”, dentro de uma relação de 

confiança. A grande demanda por esses trabalhos existentes no meio rural, de caráter 

temporário, e a própria dificuldade de regularização desse tipo de atividade, contribui para a 

permanência da informalidade. Além do mais, os custos decorrentes da formalização das 

contratações inviabilizariam a manutenção da atividade, uma vez que, os rendeiros e/ou 

arrendatários responsáveis pela produção, em sua maioria utilizam capital do comerciante e 

industrial, pois não possuem recursos financeiros suficientes para viabilizar a produção.  

Salienta-se a qualidade do posto de trabalho, que conforme observação direta nos 

carnaubais, poucos trabalhadores têm acesso aos equipamentos de proteção recomendados, 

como máscaras, luvas e óculos, uma vez que a aquisição desses equipamentos elevaria 

consideravelmente os custos de produção. Foi observado, em alguns carnaubais, a utilização 

de formas alternativas de proteção: camisa com manga comprida, boné, bota, chapéu, 

braçadeira e dedeira (proteção para os braços e para as mãos confeccionada com couro).  

É costume na atividade de exploração dos carnaubais a utilização de mão-de-obra 

volante, ou seja, que se deslocam de outras localidades, lá permanecendo durante toda a 

exploração. Por essa razão, são montados acampamentos nas áreas dos carnaubais, onde os 

trabalhadores repousam e alimentam-se. Muitas vezes alimentam-se no próprio local de 

                                                 
3 Conforme Decreto estadual N° 11.292 de 19 de janeiro de 2004, que regulamentou o Programa Permanente de 
Convivência com o Semi-Árido, oficializando 150 municípios piauienses beneficiários desse Programa. 



     62 
   
 

trabalho, sendo necessário, assim, uma pequena pausa para tal fim. Os alimentos normalmente 

são improvisados em fogões artesanais e, depois de preparados, as panelas são levadas ao 

chão. A água utilizada para o consumo geralmente é oriunda de poços ou rios e acondicionada 

em potes, garrafas pet e térmicas. 

Pode-se inferir que além das relações precárias da produção, outro fator que vem 

tornando a atividade pouco atrativa para as novas gerações são as condições de trabalho 

proporcionadas. Uma melhor organização da produção, com a correção desses pontos críticos 

certamente terá impacto positivo na atividade extrativa da carnaúba. 

No tocante à renda proporcionada, uma quantidade significativa de trabalhadores 

rurais em inúmeros municípios nordestinos adquire um complemento significativo em suas 

rendas durante o período safra da carnaúba. Essa renda gerada às famílias rurais é, de fato, um 

dos fatores mais relevantes dessa atividade, pois elas têm, no extrativismo da carnaúba, que é 

recurso nativo da região, um importante meio de superação da pobreza econômica que assola 

grande parte das comunidades rurais.  

As formas de remuneração declaradas nos questionários do Projeto CARNAÚBA-

PI foram: diária, empreita (o valor da remuneração total é previamente definido, conforme 

tamanho do carnaubal), salário mensal e meta por produção. O pagamento realiza-se 

semanalmente ou quinzenalmente, não diferindo dos outros estados nordestinos.  

Nas etapas de corte, transporte e secagem das folhas, a forma predominante de 

remuneração é a diária. Na etapa de batição das folhas, os trabalhadores devem cumprir a 

meta de produção equivalente a 1000 kg de pó, que corresponde a uma diária. Os motoristas 

geralmente têm sua remuneração estabelecida em forma de salário mensal. 

Os valores das diárias variam em cada município pesquisado. Dentro da própria 

turma de trabalhadores existem diferenciações. As remunerações mais altas são pagas aos 

vareiros e aos encarregados de introduzir a folha na máquina de bater, pois essas funções 

apresentam maiores riscos à vida do trabalhador, pois está mais suscetível a ocorrência de 

acidentes de trabalho. 

Levando em consideração o número de dias trabalhados mensalmente e os valores 

das diárias praticadas nos municípios, estimou-se o valor médio da renda gerada aos 

trabalhadores. A Tabela 6 apresenta os intervalos entre as diárias praticadas nos municípios, 

considerando a funções exercidas no processo produtivo. 
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Tabela 6 –Valores máximo, mínimo e média das diárias, segundo a função exercida no   corte 
e secagem das palhas, Piauí 

 
Diária (R$)  

Função Valor Mínimo Valor Máximo Média 

 
Vareiro 

 
8,00 

 
20,00 

 
14,00 

Aparador 7,00 10,00 8,50 

Desenganchador 7,00 9,00 8,00 

Lastreiro 7,00 13,00 10,00 

Carregador 
 

5,00 12,00 8,50 

Fonte: Dados básicos do Projeto Cadeia Produtiva da Carnaúba no Estado do Piauí: Diagnóstico e Cenários, 
2005.  

  

Observa-se pelos dados da Tabela 6, que os trabalhadores que desempenham a 

função de “carregador” recebem o menor valor de diária, todavia, como valor máximo, 

recebem R$ 12,00, superior aos valores das diárias máximas pagas ao “desenganchador” e ao 

“aparador”. 

A Tabela 7 representa o valor do rendimento médio e total encontrado para cada 

função. Para o rendimento médio mensal (RM) utilizou-se a fórmula: 

 
 

RM = valor (R$) da diária média x 20 (nº de dias trabalhados/mês) 
 

 
O rendimento total foi encontrado da seguinte maneira: RM x 5, que representa o 

rendimento médio vezes o número de meses que se desempenha a atividade. 

 
Tabela 7 –Rendimento mensal por função exercida no corte e secagem das palhas de 

carnaúba, Piauí. 

 

Função Rendimento mensal médio (R$) Rendimento total (R$) 

   
Vareiro 

 
280,00 

 
1.400,00 

Aparador  170,00  850,00 
Desenganchador  160,00  800,00 
Lastreiro  200,00  1.000,00 

850,00 Carregador  170,00  
  

Fonte: Dados básicos do Projeto Cadeia Produtiva da Carnaúba no Estado do Piauí: Diagnóstico e Cenários, 
2005. 
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Com relação aos trabalhadores que desempenham funções na batição das palhas 

para retirada do pó cerífero da carnaúba, o cálculo do rendimento seguiu a mesma fórmula 

utilizada para o corte e secagem:  

 

RM = valor (R$) da diária x 20 (nº de dias trabalhados/mês) 

 

Esses trabalhadores seguem o mesmo ritmo de trabalho observado na etapa de 

corte e secagem, ou seja, trabalham de segunda a sexta-feira, perfazendo vinte dias por mês. 

Partindo então do número de dias trabalhados mensalmente e os valores das 

diárias praticadas nos municípios visitados, estimou-se também o valor médio da renda gerada 

aos trabalhadores que desenvolvem suas atividades na batição das palhas para extração do pó. 

A Tabela 8 mostra os intervalos entre as diárias informadas. Observa-se que o valor mínimo 

encontrado entre as diárias foi igual tanto para os trabalhadores que desempenham a função 

de introduzir as palhas na bandeja da máquina como para os que executam as demais 

atividades, todavia, o valor máximo apresentou uma diferença de 20%. Na Tabela 9 pode-se 

conferir o rendimento mensal.  

  
 

Tabela 8 – Valores máximo, mínimo e média das diárias, segundo a função exercida na  
batição das palhas de carnaúba, Piauí. 

 
Diária (R$)  

Função Valor Mínimo  Valor Máximo Média 

 
Introduz as palhas na máquina 

 
8,00 

 
18,00 

 
13,00 

Carregador 8,00 15,00 11,50 

Baganeiro 8,00 15,00 11,50 
 

Fonte: Dados básicos do Projeto Cadeia Produtiva da Carnaúba no Estado do Piauí: Diagnóstico e Cenários, 
2005. 

 
 
 Tabela 9 –  Rendimento mensal por função exercida na batição das palhas de carnaúba, Piauí 
 

Função Rendimento mensal médio (R$)            Rendimento total (R$) 

 
Introduz as palhas na máquina de bater 

  
260,00 

 
1.300,00 

Carregador  230,00 1.150,00 
Baganeiro  230,00 1.150,00 

Fonte: Dados básicos do Projeto Cadeia Produtiva da Carnaúba no Estado do Piauí: Diagnóstico e Cenários, 
2005. 
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Comparando-se o rendimento mensal desses trabalhadores com o valor médio do 

salário mínimo vigente entre os anos de 2003 e 2004, período da pesquisa direta, que foi R$ 

250,00, observa-se que as funções de “encarregado de introduzir as palhas na máquina de 

bater” e “vareiro”, possuem renda superior. Já a função “desenganchador” é a que mais se 

distancia desse valor, todavia, representa 0,64%. Pode-se inferir que o extrativismo da 

carnaúba fornece uma renda complementar significativa para os trabalhadores, contribuindo 

para o alívio da pobreza econômica no meio rural. 

Carvalho e Gomes (2006) reconhecem que as remunerações dessa mão-de-obra 

poderiam ser maiores tendo em vista a extensa jornada de trabalho, esforço físico, enfim as 

precárias condições de trabalho. Mas isso não ocorre em parte devido a subordinação do 

rendeiro e do arrendatário do carnaubal aos comerciantes de pó e/ou aos industriais, que na 

maioria das vezes, financiam a extração do pó de carnaúba.  

Dessa forma, a extração encontra-se freqüentemente dependente a alguma forma 

de capital comercial ou industrial, e essa relação de dependência tem provocado o 

rebaixamento do preço do pó, afetando o lucro do produtor que, por sua vez, transfere o ônus 

para trabalhador, através das baixas remunerações. 

 
 
7 Considerações Finais 
 

 

O extrativismo da carnaúba é uma atividade desenvolvida há várias décadas no 

Nordeste brasileiro, mantendo sua importância socioeconômica na geração de ocupação e 

renda nos municípios, especialmente no estado do Piauí. Considerando que as oportunidades 

de ocupação no meio rural são praticamente escassas no período de estiagem, a carnaúba 

contribui de maneira eficaz para a fixação do homem no campo. 

Conforme se observou nesse artigo, a geração de ocupações nessa atividade vem 

acompanhada da geração de renda para os trabalhadores rurais no período de entressafra 

agrícola. Pode-se inferir que essa atividade contribui para a superação da pobreza econômica 

nos municípios, justamente no período onde os alimentos comumente produzidos através da 

agricultura familiar passam a demandar recursos financeiros para serem adquiridos, 

corroborando, portanto, com a concepção de pobreza econômica. 
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Deve-se esclarecer que o rendimento obtido na atividade de produção do pó pode 

ser considerado baixo, mas em relação ao esforço físico do trabalhador e as precárias 

condições de trabalho. Todavia, vem refletindo em um posto de trabalho pouco atrativo para 

novas gerações no campo. Muitos jovens do meio rural preferem tentar outro tipo de atividade 

a continuar na atividade tradicional de sua família, perdendo o valor econômico e até mesmo 

cultural dessa planta na população rural.   

Por outro lado, essa renda complementa a manutenção dessas famílias na 

entressafra agrícola, juntamente com a renda oriunda de programas sociais do Governo 

Federal (Bolsa Família), atividades de pequeno porte e agricultura de subsistência, 

contribuindo para a mitigação da pobreza econômica nordestina. 

Enfim, faz-se necessário abordar as limitações das estimativas de emprego e 

renda, com relação aos dados oficiais disponíveis. Comparando-se os dados apresentados pelo 

IBGE sobre a produção de pó de carnaúba e as visitas de campo, observa-se que as 

informações não estão sendo representativas de cada município por causa do sistema de coleta 

ser realizado indiretamente, pelas informações dos comerciantes e industriais e não dos 

extratores do pó de carnaúba. Já com respeito à cera de carnaúba, a ausência de registros 

oficiais sobre sua produção é um entrave ao próprio direcionamento de políticas específicas 

para o segmento, posto que as informações disponíveis indicam apenas o volume das 

exportações. 

 
 
 



ARTIGO 2: ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA A REDUÇÃO DA 
POBREZA NO EXTRATIVISMO DA CARNAÚBA 

 
 
 
1 Introdução  
  
 

A carnaubeira (Copernicia prunifera) é uma palmeira nativa do Nordeste 

brasileiro, predominantemente nos estados do Piauí, Ceará, Maranhão e Rio Grande no Norte. 

As áreas de ocorrência natural da carnaubeira estão sob o domínio do clima tropical, com 

destaque para o semi-árido, o que permite enquadrá-la na categoria de planta xerófila. Seu 

extrativismo é uma atividade desenvolvida por grupos de baixa renda, gerando 

aproximadamente 15.000 ocupações no Nordeste, sendo 60% delas apenas no Piauí, Estado 

com elevados focos de pobreza rural (CARVALHO; GOMES, 2007). Desenvolvido em época 

de entressafra agrícola, o extrativismo da carnaúba possibilita às famílias rurais a obtenção de 

recursos monetários, garantindo sua sobrevivência. 

Devido às inúmeras utilidades que possui, a carnaúba foi denominada, pelo naturalista 

Humboldt, de “árvore da vida”. Suas folhas, que além de fornecer o pó, que é a principal 

matéria-prima da cera de carnaúba, utilizada em diversos ramos industriais, também são 

empregadas na cobertura de casas na zona rural e para confecção de peças de artesanato.  O 

fruto serve para alimentação animal. O talo é utilizado na construção civil e, as raízes, 

possuem qualidades medicinais. 

Verifica-se, portanto, que a carnaúba é um recurso natural de grande potencial, 

frente aos diferentes valores de uso que possui, satisfazendo necessidades diversas da 

população. Em função disso, é de fundamental importância a conscientização das pessoas que 

praticam o extrativismo da carnaúba, quanto à necessidade de conservação dessa palmeira e 

das áreas onde essa espécie se faz presente, a fim de garantir a manutenção da atividade, 

contribuindo para um ambiente natural equilibrado. 

Dentre os usos econômicos da carnaúba, o aproveitamento do pó cerífero contido 

nas folhas possui maior evidência, já que concentra elevado número de trabalhadores e 

proporciona complemento de renda significativo.  

O processo de extração do pó cerífero ocorre nos Estados nordestinos do Piauí, 

Ceará, Maranhão e Rio Grande no Norte, devido ser a matéria-prima da cera de carnaúba, 

produto com aplicação em diferentes ramos industriais e exportada para inúmeros países.   
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No entanto, observa-se que o processo de extração do pó vem mantendo, ao longo 

dos tempos, baixo padrão tecnológico. Os pequenos avanços nas máquinas, equipamentos e 

métodos de trabalho refletem a necessidade de incorporação tecnológica no setor, a fim de 

dinamizá-lo.   

As transferências de tecnologias vêm desempenhando papel fundamental quanto 

às necessidades de inovação no modo de extração e aproveitamento da carnaúba. Essas 

iniciativas têm contribuído para o atendimento das demandas de melhoria da qualidade de 

vida da população que se dedicam ao aproveitamento desse recurso natural, além de evitar o 

desmatamento dos carnaubais para a introdução de outras culturas. Portanto, as tecnologias 

assumem papel desafiador no extrativismo na carnaúba no sentido de apontar caminhos que 

garantam transformação social e preservação ambiental. Deve-se ressaltar que essas 

tecnologias visam aumentar a eficiência da atividade de extração do pó, ou seja, alcançar o 

mesmo resultado com menor quantidade do recurso natural. 

A coleta de informações foi baseada em levantamento bibliográfico, a fim de 

subsidiar a discussão sobre inovações e tecnologias, bem como os instrumentos legais de 

proteção da carnaúba. A investigação do padrão tecnológico do processo produtivo e os 

impactos da forma de extração se deram através de acesso ao banco de dados do Projeto 

Cadeia Produtiva da Carnaúba no Estado do Piauí: Diagnóstico e Cenários, financiado pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT/ MCT - Fundo 

Verde-Amarelo. O referido Projeto foi desenvolvido no Núcleo de Referência em Ciências 

Ambientais do Trópico Ecotonal do Nordeste (TROPEN) da Universidade Federal do Piauí, 

entre os anos de 2003 e 2005.  

Para o relato do uso das alternativas tecnológicas, realizou-se visita em lócus a 

Associação Comunitária de Várzea Redonda, localizada no Povoado São Domingos, 

município de Caridade-CE, onde estão sendo aplicadas novas tecnologias ao extrativismo da 

carnaúba, para observação direta dos processos. O município de Caridade está inserido no 

Projeto “Transferência de tecnologias a partir da utilização da palha da carnaúba e do secador 

solar, na produção de papel e peças artesanais, para comunidades de baixo IDH-M”, 

desenvolvido pelas Secretarias de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, do 

Desenvolvimento Agrário e do Trabalho e Desenvolvimento Social do estado do Ceará. Os 

membros da Associação Comunitária Várzea Redonda já praticavam a extração do pó cerífero 

da carnaúba e o artesanato anteriormente à implantação do Projeto, de modo que foram bem 

receptivos a nova tecnologia, alcançando bons resultados. 
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Além de registros fotográficos, aplicou-se também a entrevista semi-estruturada, 

face a face (BÊRNI , 2002) junto aos técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Agrário do 

estado do Ceará (SDA) e Instituto Centro de Ensino Tecnológico do Ceará (CENTEC) que 

são órgãos parceiros na implantação do projeto de aplicação das tecnologias sociais no 

extrativismo da carnaúba. Entrevistaram-se também o presidente e vice-presidente da 

Associação Comunitária Várzea Redonda, trabalhadores e artesãos. A fim de obter o registro 

de todas as informações possíveis, as entrevistas foram gravadas por meio de gravador digital. 

Analisam-se os instrumentos legais e tecnológicos no extrativismo da carnaúba, 

que resguardam sua conservação e favorecem a mitigação da pobreza rural.  

Especificamente, caracteriza-se a extração do pó de carnaúba; identificam-se os 

pontos de impactos ambientais (PIA’S); discute-se a legislação de proteção da carnaubeira; e 

relata-se o uso de alternativas tecnológicas no extrativismo da carnaúba. 

O artigo descreve a importância da preservação dos carnaubais, os pontos de 

impactos ambientais do modelo de exploração, a legislação incidente à carnaúba e finaliza 

com a análise das tecnologias sociais. 

 

2 A conservação dos carnaubais: importância e proteção legal frente ao modelo de 
exploração econômica 

 

Inicia-se essa seção abordando a importância da preservação dos carnaubais 

justificada pelo diferentes valores (social, econômico, ambiental, cultural, estético e 

paisagístico) dessa palmeira. A seguir faz-se um breve levantamento da legislação no que 

tange aos aspectos de proteção legal da carnaúba, com o objetivo de identificar os 

instrumentos legais estabelecidos para preservação da palmeira.  

 

2.1 Importância da conservação dos carnaubais 

 

A expansão acelerada do aproveitamento econômico dos recursos naturais assim 

como o desmatamento de áreas para a ampliação das atividades econômicas tornam cada vez 
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urgente a necessidade de aplicação da racionalidade ambiental1 nesse processo, com vistas a 

garantir o não esgotamento dos recursos. Igualmente, faz-se necessário a conservação da 

vegetação, em especial, a nativa, sobretudo por seu papel na manutenção do ambiente natural 

equilibrado.  

Motta (2006) classifica os valores do meio ambiente da seguinte forma:  

1) valor de uso direto: bens e serviços ambientais apropriados diretamente da 

exploração do recurso e consumidos hoje. Sampaio e Sampaio (1999) exemplificam o valor 

de uso direto da vegetação nativa: dela podem ser extraídos frutas, fibras, látex, ceras, plantas 

ornamentais, produtos medicinais e outras substâncias; serve de pasto para animais 

domésticos, especialmente bovinos, caprinos e ovinos; pode ser cortada para lenha, etc. 

2) valor de uso indireto: bens e serviços ambientais que são gerados de funções 

ecossistêmicas e apropriados indiretamente hoje: mantêm um estoque de carbono, 

continuamente renovado pela fotossíntese, contribuindo para a diminuição do CO2 

atmosférico e do efeito estufa;  

3) valor de opção: bens e serviços ambientais de usos diretos a serem apropriados 

no futuro e;  

4) valor de não uso, representado pelo valor de existência, que se refere ao valor 

não associado ao uso atual ou futuro e que reflete questões morais, culturais, éticas ou 

altruístas. 

O extrativismo da carnaúba tem longa história na região Nordeste e tem 

contribuído para a sustentação de inúmeras famílias pobres que, ano a ano, no período seco, 

dedicam-se a essa atividade. O grande potencial econômico da carnaúba, advindo de suas 

múltiplas utilidades requer especial atenção à sua conservação, de modo a garantir a 

continuidade de sua exploração.  Além da contribuição socioeconômica direta, a carnaúba 

ainda possui expressivo valor ambiental, participando da manutenção dos ciclos ambientais, 

como o ciclo da água e dos nutrientes. Deve-se ressaltar ainda que grande totalidade dos 

carnaubais piauienses, é nativa, isto é, não cultivados, e estão presentes nas diferentes 

unidades geoambientais do Estado (LIMA; ARAÚJO, 2006). 

                                                 
1 Segundo Leff (2001, p. 85), a racionalidade ambiental se funda numa nova ética que se manifesta em 
comportamentos humanos em harmonia com a natureza; em princípios de uma vida democrática e em valores 
culturais que dão sentido à existência humana. Estes se traduzem num conjunto de práticas sociais que 
transformam as estruturas do poder associadas à ordem econômica estabelecida, mobilizando um potencial 
ambiental para a construção de uma racionalidade social alternativa. 
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Conforme Rocha (2004), a carnaúba convive harmonicamente com vegetações 

variadas, como é o caso da oiticica (Licania rigida), o marizeiro (Geoffroea striata), lixeira 

(Curatella americana), o pau-terra (Qualea grandiflora), pequizeiro (Caryocar villosial), a 

palma-de-anjo que é uma planta fanerófita (Cissus spinosa Cambess.), plantas de hábito 

escandentes como Abrus precatorius L. da família Fabaceae, algumas plantas da família 

Convolvulaceae, bromeliáceas como macambira (Bromelia laciniosa), gramíneas (Aristida e 

Eragrostis sp) e até orquídeas (Catassetum barbatum). Algumas cactáceas, lianas e orquídeas 

ocorrem como epífitas no caule da carnaúba ou germinam e crescem na base dos pecíolos de 

suas folhas. 

Sem a conservação dos carnaubais, pode-se observar que diversas espécies que ali 

coexistem serão diretamente afetadas. Castro (2005, p. 29) já alerta para a perda de 

carnaubais, informando que 

A carnaúba pode ser classificada como espécie ameaçada devido à redução 
crescente dos carnaubais pela substituição por outras culturas ou pela perda 
de áreas para urbanização. O desmatamento afeta todas as outras espécies 
agregadas, animais silvestres perdem abrigo e alimento, migram ou morrem, 
causando desequilíbrios ecológicos como o aumento de pragas pela ausência 
de predadores naturais. A perda de áreas naturais da palmeira resulta em 
solos descobertos e erodidos, tornando-se pobres e rasos. As margens dos 
rios, desprotegidas de vegetação ciliar, sofrem erosão, que causa 
assoreamento e contribui para a desertificação. 

 

 

Oliveira (2005) também demonstra sua preocupação com a conservação das 

carnaúbas, quando constata que mesmo sendo uma árvore que reúne em si tantos valores 

(simbólico, econômico, social), ainda existem pessoas que tomadas pela ambição cega, 

dizimam importantes áreas onde a carnaúba ocorre. Conforme a autora é fundamental conter a 

destruição dos carnaubais, que, na medida em que perdem para a concorrência de outras 

práticas econômicas menos comprometidas com o ambiente, passam a ser varridos da 

paisagem do semi-árido nordestino fato já notório nos Estados onde existem carnaubais 

nativos. 

Não se pode deixar de fazer referência ao valor cultural da carnaúba, que é 

considerada uma árvore sagrada pelos indígenas. Anualmente, os índios da tribo tapebas, que 

habitam o município de Caucaia, no Ceará, realizam a cada dia 20 de outubro uma festa em 

homenagem à carnaúba. A palmeira possui grande importância na cultura da tribo, que 

congrega cerca de 5 mil índios. A festa da carnaúba resgata valores antigos das tribos, como 
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cocar, saia e cara pintada. Durante a festa os tapebas agradecem ao deus Tupã e lembram os 

antepassados. Na festa da carnaúba ocorrem os Jogos Indígenas Tapebas, com diversas 

competições esportivas, entre as quais as corridas com toras de madeiras (OLIVEIRA, 2005). 

Outros aspectos relevantes da preservação dos carnaubais é o valor ético 

representado pelo o direito de existir de todas as espécies e os valores estéticos e paisagísticos 

dos carnaubais, que são componentes naturais da paisagem de parte do Nordeste brasileiro. 

Acredita-se, portanto, que os argumentos supracitados sejam relevantes e 

representativos para justificar a necessidade de conservação dos carnaubais. 

 

2.2 Modelo de exploração econômica das áreas de carnaubais e seus pontos de impactos 
ambientais 

 

A carnaubeira é uma palmeira de múltiplos usos derivados de seu aproveitamento 

integral. Suas folhas fornecem inúmeros produtos: após secas, servem para cobertura de casas, 

além de servirem para a fabricação de chapéus, esteiras, vassouras, cestas e outros utensílios. 

Da fibra retirada das folhas confeccionam-se redes, espanadores e cordas; e, dos talos, 

fabricam-se gaiolas, jiraus e cercas. Esse artesanato a partir das folhas da carnaúba vem 

adquirindo importância, garantindo renda para muitos artesãos no Nordeste.  

O fruto da carnaúba costuma ser utilizado para alimentação animal. As raízes têm 

propriedades depurativas e diuréticas. O caule pode ser utilizado como madeira na construção 

civil, na forma de caibros, ripas, calhas e moirões.  

A extração do pó cerífero contido nas folhas da carnaubeira é a atividade de maior 

representatividade econômica. Esse pó consiste na matéria-prima básica da cera de carnaúba, 

principal subproduto da carnaubeira, com aplicações em diversos ramos industriais, como por 

exemplo, na indústria de informática. 

As relações de produção precárias, como a não legalização, baseando-se em 

acordos verbais, condições de trabalho insalubres etc, foram identificadas por Gomes, 

Carvalho e Garcia (2006) como um dos fatores críticos da cadeia produtiva da cera de 

carnaúba, na medida em que os agentes econômicos envolvidos na extração do pó cerífero da 

carnaúba desempenham funções variadas, de acordo com a seguinte descrição: 
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1) proprietários de carnaubal que não exploram: possuem terras com áreas de 

carnaubal, mas não o tem como principal fonte de renda;  

2) proprietários que exploram: proprietários de pequenos ou médios carnaubais, 

que exploram somente seus carnaubais, como fonte complementar de renda;  

3) proprietários/arrendatários: proprietários de carnaubais que têm a atividade 

extrativa da carnaúba como principal fonte de renda. Exploram o seu carnaubal e arrendam os 

carnaubais de proprietários que não os exploram;  

4) arrendatários: possuem recursos próprios e/ou adquirem financiamentos das 

indústrias ou dos armazéns para explorar carnaubais que são arrendados;  

5) rendeiros: são trabalhadores rurais contratados pelos arrendatários para 

administrar uma turma de trabalhadores para realizarem a exploração do carnaubal; muitas 

vezes também participa do processo produtivo. 

6) trabalhadores: são trabalhadores rurais que vendem sua força de trabalho para 

os rendeiros ou diretamente aos arrendatários dos carnaubais;  

7) donos da máquina de bater palhas: são os próprios arrendatários, comerciantes 

de pó ou industriais, que fazem a batição das palhas para a extração do pó ou alugam a 

máquina, comprando o pó por um preço em que é imediatamente descontado o valor da 

batição. 

Conforme Jacob (2002) o primeiro problema que se destaca quando se observa a 

atividade da carnaúba é a total desorganização do setor produtivo, entregue a exploração da 

carnaúba a rendeiros, na maioria dos casos não residentes na propriedade e totalmente 

desinteressados com as demais atividades agropastoris da mesma. 

De acordo com Silva e Gomes (2006), a área dos carnaubais geralmente é 

utilizada para outras atividades econômicas, tanto no período de safra como de entressafra da 

carnaúba. Entre as atividades desenvolvidas, pode-se citar o cultivo temporário, geralmente de 

culturas como milho, feijão, arroz e mandioca. São utilizadas áreas adjacentes, marginais ou 

até mesmo dentro do próprio carnaubal (entre as palmeiras) para o cultivo. Os plantios são 

antecedidos pelo preparo da área, que geralmente é realizado através de queimadas.  

Outra atividade realizada nos carnaubais é a pecuária, com criação extensiva de 

bovinos caprinos e ovinos e outros. A ocorrência natural de plantas forrageiras nos carnaubais 

faz com estes tornem-se locais propícios ao pastejo desses animais. Também, em época de 
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pouca vegetação, outro atrativo é o fruto da carnaubeira, que quando maduros caem e são 

consumidos por esses animais. 

 Todavia, a forma de exploração e aproveitamento dos carnaubais deve ser revista, 

pois algumas práticas dos próprios extratores podem comprometer a sustentabilidade da 

atividade como pôde ser verificado através de observação direta e nos dados contidos nos 

questionários aplicados em carnaubais de vinte e oito municípios piauienses do Projeto 

Carnaúba-PI, foram identificados alguns pontos de impacto ambientais (PIA’S) em avaliação 

das operações extrativas e as práticas de manejo/condução aplicadas a carnaubeira. Pôde-se 

constatar que: 

1) o corte indiscriminado de folhas durante a safra, faz reduzir drasticamente a 

área foliar da planta, colaborando para a redução da taxa fotossintética, por conseguinte de 

seu suprimento nutricional, e de sua função transpiratória, acarretando distúrbios fisiológicos 

relacionados ao controle térmico, durante a época mais crítica do ano, ou seja, a estação seca;  

2) existência de dificuldade de regeneração e propagação natural, em virtude da 

presença de animais domésticos, principalmente, bovinos, caprinos, ovinos e suínos, criados 

extensivamente nas áreas de carnaubais, que destroem os frutos em germinação ao revolverem 

a terra a procura de alimentos (notadamente suínos), consumirem os frutos maduros 

encontrados sobre o solo ou as plântulas já “nascidas”, quando do pastejo extensivo, de forma 

geral;  

3) também dificuldade de regeneração e propagação natural, em virtude de 

queimadas sucessivas praticadas de forma indiscriminada nas áreas dos carnaubais, que 

eliminam as plantas, principalmente mais jovens, pelo profundo dano em seus tecidos ou por 

não possuírem reserva nutricional suficiente para recuperar-se, ocasionando um raleamento 

gradativo do carnaubal a cada ano. 

Esses PIA’S acarretam, em conjunto ou isoladamente, impactos negativos à 

carnaúba e ao ambiente em que está inserida, fazendo com que, em pouco tempo, a atividade 

extrativa da carnaúba torne-se potencialmente insustentável, sob o ponto de vista ambiental. 

A seguir, investigam-se as medidas legais adotadas para a proteção da carnaúba ao 

longo dos anos. 
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2.3 Legislação incidente à carnaúba no Nordeste 

 

Faz-se uma síntese da legislação incidente à carnaúba, objetivando verificar quais 

as medidas legais a protegem nos estados do Piauí, Ceará, Maranhão e Rio Grande do Norte. 

A primeira referência de uma medida de proteção da espécie Copernicia prunifera 

(Miller) H. E. Moore, no Piauí, data de 1893, quando o então intendente do município de 

Livramento (atual município de José de Freitas), Sr. José de Freitas, determinou, por 

intermédio do Regulamento nº 2 de 22 de Setembro de 1893, em seu artigo Nº 30 que “ (...) 

fica proibido  o corte  de árvores frutíferas neste município, incluindo-se as nativas: 

pequizeiros , bacurizeiros e carnaubeiras” (PORTO, 1974). 

Durante a década de 1930, em virtude da crescente importância econômica da cera 

para as exportações, fortalecendo economicamente o estado do Piauí no cenário nacional, 

houve várias tentativas por parte do governo do Estado em regulamentar a atividade de 

exploração da carnaúba (QUEIROZ, 1993). 

Em 1932, durante o governo de Leônidas de Castro Melo, o Decreto nº 1419 de 1 

de outubro em seu texto determinava : “ (...) fica proibido o corte de carnaubeiras vivas no 

Estado do Piauí, quer seja o mesmo praticado pelos proprietários de terras ou por quaisquer 

outras pessoas”. Por este decreto, multas severas, eram impostas aos infratores. 

Posteriormente, ainda no governo de Leônidas de Castro Melo, o Decreto nº 33 de 19 de 

novembro de 1935, determinava em seu texto: “(...) fica proibida a exportação de sementes e 

mudas de carnaubeiras para outros Estados e para o estrangeiro” (QUEIROZ, 1993). Esse 

Decreto demonstra claramente uma forma de garantir o monopólio da fonte de matéria-prima.  

Durante um considerável período de tempo em que a exploração ficou à margem 

de outras atividades econômicas, em virtude do declínio das exportações de cera de carnaúba, 

após as duas grandes Guerras e da falta de incentivos por parte dos governos, inexiste registro 

de qualquer medida de caráter legal referente à proteção da carnaúba ou sua exploração. 

Quase meio século após, em 1983, a Lei Estadual nº 3888, de 26 de setembro 

daquele ano, sancionada pelo então governador Hugo Napoleão do Rego Neto, volta a 

garantir a proteção à espécie, quando em seu texto, “Proíbe a derrubada de palmáceas e 

árvores que especifica, e dá outras providências”. Em seu artigo de nº 1, define as espécies 

protegidas, entre as quais o babaçu (Orbignia martiniana) e carnaúba (Copernicia prunifera). 
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Em 1989, durante o governo de Alberto Tavares Silva, é aprovada a nova 

constituição do Estado do Piauí, na qual em seu Título VIII, Capítulo VII, que trata da 

legislação referente ao meio ambiente, consta o Artigo Nº 237, que em seu parágrafo sétimo, 

inciso V, lê-se: “São áreas de preservação permanente: os carnaubais, babaçuais, pequizais 

e buritizais” (FREITAS, 2003). Ainda neste governo, é sancionado o Decreto Nº 7916 de 19 

de março de 1990, que “Aprova o Regulamento da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, 

Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Urbano e dá outras providências”. Em sua subseção 

VI, referente à fauna e flora, define as competências desta, entre as quais cita-se a execução 

de planos, programas e projetos de identificação e proteção da flora e fauna no território do 

Estado. 

A lei Estadual Nº 4854 de 10 de julho de 1996, sancionado durante o governo de 

Francisco de Moraes Souza “Dispõe sobre a política de meio ambiente do Estado do Piauí e 

dá outras providências”, fazendo referência à proteção da vegetação nativa do Estado em 

diversos de seus artigos, contudo, sem citar especificamente a carnaubeira (FREITAS, 2003). 

Em 27 de Dezembro de 2000 é sancionada no Piauí, pelo governador Francisco de 

Moraes Souza, a Lei Nº 5178 de 27 que “Dispõe sobre a política Florestal do Estado do 

Piauí, e dá outras providências”. Entre outras ações, esta Lei, propõe planos de manejo 

florestal sustentável e estudo de impactos ambientais nas áreas de vegetação nativa do Estado 

(FREITAS, 2003). 

Já no Ceará, o Decreto nº 27.413, de 30 de março de 2004, que dispõe sobre a 

instituição da carnaúba como árvore símbolo do estado do Ceará, considerando a importância 

de se promover a conservação da biodiversidade, do desenvolvimento sustentável e do 

reconhecimento do valor histórico, cultural e paisagístico, determina, em seu artigo 2º que, 

ficam, a derrubada e o corte da árvore carnaúba, condicionados à autorização dos órgãos e 

entidades estaduais competentes (CEARÁ, 2004).  

No Rio Grande do Norte e Maranhão, estados nordestinos onde há prática de 

extrativismo da carnaúba, não foi registrado legislação incidente especificamente à proteção 

da carnaúba. Todavia, embora não exista legislação específica, deve-se fazer referência a Lei 

Nº 4.771 de 15 de setembro de 1965 – Código Florestal Brasileiro, que determina no artigo 1° 

- As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação, reconhecidas 

de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do 

País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e 

especialmente esta Lei estabelecem. 



     77 
   
 

Diante deste levantamento, constata-se que no Piauí, a proteção da carnaúba foi 

objeto de preocupação durante muitos governos. Segundo CEPRO (1979), no Piauí, estado 

em que o extrativismo da carnaúba assumiu maior representatividade, ao longo do tempo, 

diversas medidas foram tomadas, regidas por lei, visando não somente a organização da 

atividade de exploração da carnaúba, mas a proteção das palmeiras, todavia, essas medidas 

vêm sendo ignoradas.  

O Ceará, através de iniciativa do então Governador Lúcio Gonçalo de Alcântara, 

destaca-se atualmente nas estratégias de preservação da palmeira, principalmente após a 

grande visibilidade que a carnaúba adquiriu após tornar-se símbolo estadual. Nos demais 

Estados, existe uma omissão das instituições públicas frente à política de conservação dessa 

cultura extrativista, no que se referente à legislação estadual.  

 

3 As tecnologias sociais no extrativismo da carnaúba 

 

Analisam-se alguns conceitos de tecnologias sociais, o estágio das inovações e as 

tecnologias sociais do extrativismo da carnaúba. 

 

3.1 Marco conceitual 

 

Conforme Rocha Neto (2003), as tecnologias precisam ser classificadas com base 

nos seus processos específicos de socialização, especialmente com respeito às relações de 

pertinência nas distintas comunidades, que gozam de oportunidades diferenciadas, e 

participam de maneira assimétrica na distribuição do poder social. Por este motivo, tecnologia 

não deve representar um conceito neutro, uma vez que gera conflitos de interesse e 

implicações desiguais sobre grupos sociais distintos. O autor chama a atenção, para a 

necessidade de realização de um esforço de antecipação das suas implicações, oportunidades e 

alternativas, tanto para relações sociais e econômicas, quanto para o meio ambiente. As 

avaliações das tecnologias devem priorizar sua dimensão social. 

Nessa busca da apropriação social dos benefícios da tecnologia, surge a 

necessidade da promoção e incentivo às tecnologias sociais. Otero e Jardim (2004), em suas 

reflexões sobre a construção do conceito de tecnologia social, chegaram a seguinte definição: 

as tecnologias sociais consistem em um conjunto de técnicas, metodologias transformadoras, 
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desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela, que 

representam soluções para inclusão social e melhoria das condições de vida. Segundo as 

autoras, deve-se ficar claro que a reflexão sobre o conceito de tecnologia social não se 

compõe apenas por uma definição, mas também por princípios, parâmetros e implicações. 

Com relação aos princípios, destaca-se que aprendizagem e participação são 

processos que caminham juntos, que a transformação social implica compreender a realidade 

de maneira sistêmica, ocorre na medida em que há respeito às identidades locais e que 

qualquer indivíduo é capaz de gerar conhecimento e aprender. Para Otero e Jardim (2004) os 

parâmetros que norteiam a noção de tecnologias sociais são: 

� quanto à sua razão de ser: a tecnologia social visa à solução de demandas 

sociais concretas, vividas e identificadas pela população; 

� em relação aos processos de tomada de decisão: formas democráticas de 

tomada de decisão, a partir de estratégias especialmente dirigidas à mobilização e à 

participação da população; 

� quanto ao papel da população: há participação, apropriação e aprendizagem por 

parte da população e de outros atores envolvidos; 

� em relação à sistemática: há planejamento, aplicação ou sistematização de 

conhecimento de forma organizada; 

� em relação à construção de conhecimentos: há produção de novos 

conhecimentos a partir da prática; 

� quanto a sustentabilidade: visa a sustentabilidade econômica, social e 

ambiental; 

� em relação à ampliação de escala: gera aprendizagens que servem de referência 

para novas experiências. Gera, permanentemente, as condições favoráveis que deram origem 

às soluções, de forma a aperfeiçoá-las e multiplicá-las. 

Já a respeito das implicações do conceito de tecnologia social, os referidos autores 

organizam em três eixos: 

1) sobre a relação entre produção de C&T e sociedade: que a produção científica 

e tecnológica é fruto de relações sociais, econômicas e culturais; que as demandas sociais 

devem ser fonte de questões para as investigações científicas; que a produção de 

conhecimento deve estar comprometida com a transformação social; que é necessário 
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democratizar o saber e ampliar o acesso ao conhecimento científico; que é fundamental a 

avaliação dos riscos e impactos ambientais, sociais, econômicos e culturais da aplicação de 

tecnologias e da produção de conhecimentos científicos, e que deve haver participação da 

sociedade civil na formulação de políticas públicas; 

2) sobre uma direção para o conhecimento: enfatiza o conhecimento para a 

solução de problemas sociais vividos pela população, amplia a noção de conhecimento 

(conhecimentos tradicionais, populares e experimentações realizadas pela população, assim 

como o conhecimento técnico-científico podem constituir fonte de soluções) e ressalta a 

importância de processos de monitoramento e avaliação de resultados e impactos de projetos; 

3) sobre um modo específico de intervir diante de questões sociais: promove o 

empoderamento da população; a troca de conhecimento entre os atores envolvidos; a 

transformação no modo das pessoas se relacionarem com algum problema ou questão social; a 

inovação a partir da participação e o desenvolvimento de instrumentos para a realização de 

diagnósticos participativos. 

Portanto, pode-se inferir que o desenvolvimento de tecnologias sociais, através da 

participação coletiva nos processos de organizações objetiva melhoria das condições de vida 

da população, notadamente por proporcionar desenvolvimento social em escala. 

 

3.2 Estágio das inovações no extrativismo da carnaúba 

 

Dentre os diversos usos da carnaúba, a extração do pó cerífero e a confecção do 

artesanato são as atividades com maior impacto econômico, pois geram maior renda para os 

trabalhadores que ali desempenham suas atividades.  Todavia, existe uma carência no 

desenvolvimento de inovações nesses dois segmentos, que se deve pela ausência de cultura 

empreendedora das pessoas praticam a atividade, que precede as atitudes de inovação. 

A atividade de extração do pó cerífero da carnaúba, a partir das folhas, está 

organizada em quatro etapas: corte, transporte, secagem e batição (retirada do pó) das folhas. 

Na etapa do corte da folha, as atividades são realizadas por uma equipe de trabalhadores que 

desempenham as seguintes funções: “vareiro”, que corta as folhas da carnaubeira; 

“desenganchador”, que desengancha as folhas que ficam presas na vegetação e; o “aparador”, 

que corta os talos e forma os feixes de folhas. As ferramentas de trabalho utilizadas são: vara 
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de bambu com uma foice presa na ponta, para o corte das folhas e facas ou facões para o corte 

dos talos. 

Conforme Santos, Gomes e Nascimento (2007), essas características do corte da 

palha são mantidas desde o século XIX, quando a carnaúba começou a ser explorada 

economicamente, diminuindo apenas o número de cortes ao ano, que passou de dois para um. 

Entretanto, foi observado, mais recentemente, o uso pelos trabalhadores de óculos escuros, 

camisas de mangas longas e chapéus, com o intuito melhorar as condições de trabalho, 

evitando maiores acidentes no trabalho. 

Após o recolhimento das folhas, corte dos talos e formação dos feixes ocorre o 

transporte das folhas para o “lastro”, que é o local onde ocorre a secagem, cujo trabalho é 

desempenhado pelos “tangedores” ou “carregadores”, utilizando animais, carroças ou 

camionetes. A terceira etapa, a secagem das folhas, é executada pelo “espalhador” ou 

“lastreiro” que sobrepõe as folhas no solo batido e expostas ao sol. O tempo de secagem varia 

de dois a quinze dias, dependendo da intensidade dos raios solares e da forma como são 

expostas as folhas, que pode ser sobrepostas (duas a cinco folhas) ou em feixes entreabertos. 

A etapa seguinte consiste na batição das folhas, que pode ser realizado de duas 

formas: manual ou mecanizada. Da primeira forma, segundo a descrição de Santos, Gomes e 

Nascimento (2007), as palhas são riscadas com facas ou utilizando a trincha, (instrumento de 

lâminas afiadas) e secadas ao sol (lastro). Após essa etapa são levadas para um quarto 

fechado, sendo suspensas em suporte de madeira e batidas com cacete (pedaço de madeira 

utilizado para extrair o pó).  

No modo mecanizado, o “carregador” conduz as folhas, em feixes, até o caminhão 

que está acoplada uma máquina de bater, para posteriormente cortar as embiras que amarram 

os feixes. Então, o “encarregado por introduzir as folhas na bandeja da máquina” que como o 

nome sugere, coloca as folhas na bandeja da máquina de bater, para que sejam cortadas em 

pequenos pedaços fazendo com que as partículas de pó cerífero sejam retiradas por sucção, 

passando por uma fina tela de arame e jogado para o minhocão (um balão de tecido). Em 

seguida o pó é retirado do balão, que tem capacidade para 300 Kg, e colocado em sacos de 

nylon, com capacidade entre 16 e 30 Kg de pó. O pó resultante desse processo é classificado 

em duas categorias: “pó olho”, quando é extraído das folhas fechadas e “pó palha”, que 

advém das folhas abertas. Finalmente o “baganeiro” recolhe as folhas trituradas (bagana) que 

saem pela extremidade oposta à bandeja da máquina depois do processo de batição. Essa 

bagana é utilizada como adubo nas plantações. 
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Santos, Gomes e Nascimento (2007) verificam que ao longo do tempo houve uma 

preocupação em introduzir métodos e máquinas que diminuíssem o desperdício e aumentasse 

o rendimento do pó. A introdução na década de 1930 mostrou-se um avanço na atividade 

extrativa da carnaúba, pois somente a forma manual (batição com cacete) era utilizada. Ela 

não chegou a substituir totalmente a batição com cacete, já que esta ainda é empregada, 

sobretudo, por aqueles trabalhadores que usam a palha para o artesanato. 

Nesse processo de busca de soluções inovadoras para o extrativismo da carnaúba, 

visando melhorar a qualidade e o rendimento das folhas da carnaúba, aumentando sua 

produtividade e reduzindo a quantidade de impurezas, que no método do lastro, é observado 

com bastante freqüência, foi desenvolvido um equipamento denominado “Secador Solar”. A 

pesquisa foi desenvolvida através do projeto intitulado “Uso alternativo da energia solar na 

elevação do rendimento de pó cerífero da carnaúba” financiado pelo BNB, FAPEPI e UFPI, 

sob coordenação do professor Raimundo Tomaz da Costa Filho. Após os testes feitos com a 

estrutura de secagem das folhas usando a luz solar, a produtividade média obteve maior 

rendimento frente ao método tradicional (quando as palhas são secadas no lastro), diminuindo 

também a quantidade diária de exposição ao sol.   

Figura 01: Secador solar fixo desenvolvido através do Projeto “Uso alternativo da energia 
solar na elevação do rendimento de pó cerífero da carnaúba”, 2002 

Fonte: Costa Filho (2002). 

 

Essa versão do secador solar possui como desvantagem o fato de não ser 

desmontável, necessitando, portanto, que as folhas cortadas de vários carnaubais fossem 

deslocadas até o local onde o equipamento estivesse montado, diferentemente de como ocorre 

atualmente com o lastro, cujo processo se dá no próprio carnaubal que está sendo explorado, 

de modo que não foi bem aceito pelos trabalhadores no campo. Portanto, conforme os 
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parâmetros propostos por Otero e Jardim (2004) as tecnologias sociais devem visar solucionar 

demandas sociais concretas, com participação da população.  

Com o intuito de superar esse entrave, procedeu-se ao aperfeiçoamento desse 

secador solar, através do projeto intitulado “Desenvolvimento de equipamento de corte, 

secador solar e coletor de cera de carnaúba” sob coordenação do professor da UFPI, José 

Ribeiro Júnior. O novo modelo possui o diferencial de ser desmontável e sua metodologia de 

montagem se assemelha a de uma “barraca de camelô”, por utilizar um tempo muito pequeno 

para montagem e desmontagem da estrutura.  

A nova versão do secador tem uma área de 45 m2, com capacidade para secar 

cinco mil palhas de uma só vez, em um tempo de 36 horas, além disso, as palhas ficam 

estendidas podendo ser batidas dentro do próprio secador. De acordo com o Professor José 

Ribeiro Júnior, os cálculos baseados na capacidade da estrutura do secador colocam 150.000 

palhas secas no decorrer de trinta dias, acrescentando-se ainda à diminuição do período de 

secagem das palhas em 36 horas. 

Ainda no projeto supracitado, foi testada uma máquina para bater palhas de 

carnaúba, originalmente desenvolvida para colher café. Essa máquina consiste de um motor 

interligado a um braço onde na sua ponta existem várias hastes vibratórias, que com ajuda 

deste motor vibram em meio às palhas e fazem o pó se desprender da mesma caindo em uma 

superfície onde se possa recolher o pó sem muitas impurezas. O protótipo obteve bons 

resultados quando testado no campo. Este aparelho tem como vantagem a não trituração da 

palha podendo a mesma ser aproveitada para outras utilizações como artesanato e construção 

civil. 

Figura 02: Secador solar desmontável desenvolvido através do Projeto “Desenvolvimento de 

equipamento de corte, secador solar e coletor de cera de carnaúba / UFPI” 

Fonte: Nascimento (2005). 
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Figura 03: Máquina de colher café testada na Universidade Federal do Piauí para bater palhas 
de carnaúba 

Fonte: Nascimento (2005). 

 

Registra-se, portanto, a importância do desenvolvimento dessas pesquisas, que 

muito contribuem para o aperfeiçoamento das atividades inerentes ao extrativismo da 

carnaúba. Todavia, deve deixar claro que para essas pesquisas obterem algum retorno, 

obviamente é necessário que sejam colocadas em prática, no campo, para que, com a 

participação dos atores beneficiados, conforme Otero e Jardim (2004), o conhecimento 

técnico-científico pode constituir fonte de soluções. 

No que se refere ao artesanato da carnaúba, embora cada artesão possua seu 

estilo, a cooperação no momento da confecção do artesanato possibilita a introdução de 

inovação como a criação de novos produtos, design e com o acréscimo de acessórios como 

sementes, ou através de novo processo produtivo ao acrescentar a etapa de tingimento da 

palha ou do linho para a confecção de peças coloridas. Essas inovações nascem na tentativa 

de acolher a preferência dos clientes ou, a partir da criatividade do próprio artesão, atrair 

novos consumidores. A cooperação permite, ao mesmo tempo, a difusão do processo de 

aprendizagem coletiva, que é passado entre gerações e com os cursos de capacitação 

(CRESPO, 2007). 

A prática de inovações no artesanato da carnaúba vem adquirindo boa 

receptividade junto aos artesãos, principalmente pela conscientização das exigências do 

mercado consumidor.  
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3.3 Uso de tecnologias sociais no extrativismo da carnaúba 

   

Dentre as iniciativas voltadas para valorização da cultura da carnaúba do governo 

do Ceará, destaca-se o projeto intitulado “Transferência de tecnologias a partir da utilização 

da palha da carnaúba e do secador solar, na produção de papel e peças artesanais, para 

comunidades de baixo IDH-M”, desenvolvido pelas Secretarias de Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior, do Desenvolvimento Agrário e do Trabalho e Desenvolvimento Social do 

estado do Ceará. Nessa seção, apresenta-se um caso de uso de tecnologias sociais na 

Comunidade Várzea Redonda, Povoado São Domingos, Caridade-CE. 

O município de Caridade obteve maior êxito com relação à proposta do projeto, 

posto que a comunidade já desenvolvia atividades tanto de extração do pó, como praticavam o 

artesanato a partir das palhas, enquanto que, nos demais municípios, os trabalhadores 

praticam apenas a extração do pó. Por esse motivo, esse município de Caridade, através da 

Associação Comunitária de Várzea Redonda, recebeu especial atenção da Secretaria de 

Desenvolvimento Agrário (SDA) e foi escolhido para objeto de estudo desse artigo. Ressalte-

se que embora a tecnologia aqui tratada tenha sido originalmente desenvolvida no Piauí, esta 

não foi levada a campo, sendo que sua difusão apenas ocorreu no estado do Ceará. 

Segundo as informações coletadas em entrevista realizada em fevereiro de 2008 

junto ao técnico da SDA, Engenheiro Agrônomo Marcílio Alves de Melo, o objetivo do 

referido Projeto é desenvolver produtos e transferir tecnologias, a partir do uso do secador e 

da produção de papel artesanal da palha da carnaúba, para promover a melhoria da ocupação e 

da renda das famílias em situação de pobreza, residentes em municípios priorizados pelo 

Fundo Estadual de Combate a Pobreza. Ainda em conformidade com o técnico da SDA, o 

secador solar utilizado nesse projeto foi construído com base no equipamento desenvolvido 

através de projeto intitulado “Desenvolvimento de equipamento de corte, secador solar e 

coletor de cera de carnaúba” sob coordenação do professor da UFPI, José Ribeiro Júnior. 

Especificamente, o Projeto desenvolvido pelo Governo do Ceará, objetiva 

contribuir para o fortalecimento da cadeia produtiva da carnaúba; melhorar o nível 

tecnológico dos produtores de baixa renda, com vistas à melhoria da produtividade e 

rentabilidade do agronegócio da carnaúba; promover a capacitação e desenvolver habilidades 

pessoais nas áreas tecnológica e artesanal; contribuir para a organização da produção, da visão 

cooperativa e empreendedora, da gestão e do mercado, da cadeia produtiva da carnaúba e; 

prestar assistência técnica voltada para a melhoria da produção e dos processos de 
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beneficiamento, visando à obtenção de produtos inovadores em atividades agrícolas e não 

agrícolas, do agronegócio da carnaúba (CEARÁ, 2007). 

A área de atuação do projeto constitui-se dos municípios de Amontada, Caridade, 

Cariré, Choró, Granja, Itaiçaba, Massapê, Miraíma, Moraújo, Morrinhos, Santana do Acaraú e 

Uruoca. Entretanto, na grande maioria desses municípios o projeto não foi efetivado, ou por 

não adaptação dos moradores à nova tecnologia ou por ausência de assistência técnica. 

O Ceará é o segundo maior produtor de pó cerífero da carnaúba (IBGE/PEVS, 

2008) e maior exportador da cera de carnaúba (ALICEWEB, 2008). Além da Bandeira, das 

Armas e do Hino, o Ceará instituiu a carnaúba, como árvore símbolo do Estado. Através do 

Decreto n° 27.413 de 30 de março de 2004, o Governo do Ceará reconheceu o valor histórico, 

cultural, econômico e paisagístico dessa palmeira que habita predominantemente na região 

Nordeste do Brasil, especialmente nos estado do Ceará e Piauí. 

O município de Caridade possui 17.977 habitantes (IBGE, 2007) e foi criado pela 

lei estadual nº 4157 em 06/08/1958, tendo sido desmembrado do município de Canindé. 

Possui uma área de 846,37 Km², correspondente a 0,57% do território do Ceará. Localiza-se 

na Mesorregião Norte Cearense e Microrregião do Canindé. A sede municipal tem 

coordenadas de 4º 13’ 56’ de Latitude (Sul) e 39º 11’ 33” de Longitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04: Localização do município de Caridade, CE 

                                       Fonte:   Wikipedia on line, 2008. 
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O município caracteriza-se pela cobertura vegetal de caatinga arbustiva aberta e 

arbustiva densa, pelo clima tropical semi-árido quente, com duração do período chuvoso de 

fevereiro a abril. Dista da capital (Fortaleza) 94 km, cuja via de acesso é a rodovia CE 020. 

Quanto às finanças municipais, Caridade apresentou, em 2005, um PIB a preços 

correntes de R$ 30.401,00, revelando uma participação bastante reduzida em termos de 

participação no PIB estadual (0,07%). Já o PIB per capita foi de R$ 1.728,00, bem abaixo do 

valor alcançado pelo Estado, que foi de R$ 5.054,00. 

Com relação ao grau de desenvolvimento humano municipal, Caridade passou de 

do nível baixo de desenvolvimento em 1991 (0,487) para médio desenvolvimento em 2000 

(0,618), apresentando progresso significativo. 

Espera-se que o projeto “Transferência de tecnologias a partir da utilização da 

palha da carnaúba e do secador solar, na produção de papel e peças artesanais, para 

comunidades de baixo IDH-M” contribua para o fortalecimento da atividade extrativa da 

carnaúba, refletindo também no desenvolvimento do município de Caridade. 

 

 

3.3.2 Benefícios e dificuldades da utilização das tecnologias 

 

Os princípios das tecnologias sociais propostos por Otero e Jardim (2004), 

destacam que aprendizagem e participação são processos que caminham juntos e que a 

transformação social implica compreender a realidade de maneira sistêmica, ocorrendo na 

medida em que há respeito às identidades locais e que qualquer indivíduo é capaz de gerar 

conhecimento e aprender.  

A Associação Comunitária de Várzea Redonda foi criada em 1997 com a proposta 

de identificar alternativas para o desenvolvimento da comunidade, através de ocupação e 

renda, objetivando melhoria das condições de vida. É composta por 64 famílias, das quais 

cerca de 20 praticam o extrativismo da carnaúba. A Associação tem merecido destaque entre 

as demais comunidades pelo bom desempenho aos propósitos do Projeto “Transferência de 

tecnologias a partir da utilização da palha da carnaúba e do secador solar, na produção de 

papel e peças artesanais, para comunidades de baixo IDH-M”. A comunidade recebeu kits 

tecnológicos, constando de secador solar e de máquinas, equipamentos e materiais, 

necessários à melhoria da produção de pó cerífero e da fabricação de papel e peças artesanais 
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a fim de aprimorar o nível tecnológico dos produtores, com vistas à melhoria da produtividade 

e rentabilidade da atividade extrativa da carnaúba. 

Os associados já praticavam a extração do pó e o artesanato a partir da palha da 

carnaúba, anteriormente à implantação do Projeto. Dessa maneira, a introdução da tecnologia 

do secador solar e da máquina de bater palhas, além da fabricação do papel proporcionaram 

um incremento na atividade desenvolvida. 

Assim, os associados realizam a extração do pó de carnaúba, a seguir, utilizam as 

palhas para a confecção do artesanato e fabricação do papel. O recurso natural, portanto, é 

duplamente aproveitado, reduzindo desperdícios e poupando o meio ambiente. 

Promoveu-se a capacitação dos moradores e o desenvolvimento de habilidades 

pessoais nas áreas tecnológica e artesanal. Para a utilização do secador solar e o aparelho de 

bater as palhas, o treinamento foi repassado pelos técnicos da Secretaria de Desenvolvimento 

Agrário do Ceará. 

A estrutura do secador solar utilizada nessa comunidade é uma adaptação à 

desenvolvida no Piauí, todavia, alguns aperfeiçoamentos se fizeram necessários, a fim de 

garantir um efetivo retorno de sua utilização. A capacidade do secador é de 10.000 folhas, 

superior à versão desenvolvida no Piauí que suportava apenas 5.000 folhas. Em cima e ao 

lado da estrutura é colocado um plástico, que deve ser bem resistente. Esse tem sido um 

problema enfrentado pelos trabalhadores que utilizam o secador, pois geralmente os plásticos 

não têm resistido à intensidade de calor e acabam rasgando.  

Quanto à máquina de bater palhas implantada, o modelo é o mesmo testado no 

Piauí, que é uma adaptação de uma máquina de colher café. A introdução desse equipamento 

foi bastante útil para os artesãos da Comunidade, já que não tritura a palha para a retirada do 

pó, favorecendo seu aproveitamento na confecção das peças de artesanato. Outro aspecto 

positivo desse equipamento é a diminuição dos custos da extração do pó, haja vista eliminar a 

necessidade de pagamento em espécie ou em produção aos donos das máquinas tradicionais 

de bater palhas. Por outro lado, o elevado peso do equipamento foi identificado como um 

ponto negativo, pois causa incômodo na utilização.  
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Figura 05: Máquina para bater palhas utilizada no município de Caridade-CE 

               Fonte: O autor (2008). 

 

Pode-se considerar essa iniciativa como portadora de tecnologia social em 

diferentes implicações. A partir do treinamento dos trabalhadores, ocorreu a troca e 

multiplicação de saberes, além de, principalmente, desenvolvimento de suas capacidades.  

Já a capacitação sobre a fabricação do papel ficou sob responsabilidade da 

Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará, através do Instituto Centro de Ensino 

Tecnológico do Estado do Ceará. Conforme o depoimento do presidente da Associação, Sr. 

Manoel Rodrigues de Freitas, o curso foi realizado entre os dias 26 de fevereiro e 9 de março 

de 2007 para moradores de diversos povoados do município de Caridade. 

O aproveitamento da palha de carnaúba para a fabricação do papel foi uma 

demanda da própria população, que desejava ampliar as possibilidades de aproveitamento da 

carnaúba, bem como aumentar suas receitas. Permitiu-se, portanto, o surgimento de 

oportunidades para as inovações, que vêm trazendo melhorias nas condições de vida dessas 

pessoas, principalmente por ocasião da geração de renda oriunda da venda do pó cerífero da 

carnaúba e dos diversos produtos fabricados, como agendas, bolsas, caixas para presentes, 

cestos e outros, cuja matéria-prima é a palha de carnaúba. 

Constatou-se, entretanto, que os artesãos necessitam de constante 

aperfeiçoamento, principalmente para garantir a qualidade dos produtos desenvolvidos, haja 

vista, a concorrência no mercado. 

Conforme os depoimentos dos membros da Associação existem algumas 

dificuldades no processo de fabricação do papel de carnaúba, principalmente com relação à 

manipulação dos produtos químicos necessários à sua fabricação.  
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O grande problema são os produtos químicos, é a química que é muita, tem a 
solda cáustica (...) tem que ser tudo na medida...2 

 

Além do mais, o preço desses produtos químicos são elevados, o que acarreta um 

aumento do preço do produto final. Essa preocupação da artesã é bastante pertinente, já que os 

produtos desenvolvidos serão inseridos na dinâmica concorrencial capitalista. 

 

 

Figuras 06: Artesanato da carnaúba desenvolvido em Caridade, CE 

                        Fonte: O autor (2008). 

 

Portanto, a introdução das tecnologias deve vir acompanhada da prestação de 

assistência técnica. O êxito dessas tecnologias também está diretamente ligado à rapidez e 

qualidade com que elas atendem às necessidades e expectativas das comunidades-alvo. 

Quanto mais consistentes forem os resultados alcançados, mais rapidamente consegue 

mobilizar e envolver os atores envolvidos. 

 

6 Considerações finais 

 

Diante do valor econômico, social, ambiental, cultural, estético e paisagístico da 

carnaúba para a sociedade como o todo, verificou-se a importância de sua conservação. A 

insuficiência de uma legislação incisiva, que garanta a efetiva proteção dos carnaubais é um 

dos entraves a sua conservação. 

                                                 
2 Artesã Sâmia Rodrigues Alves, em entrevista concedida ao autor em 28/02/08. 
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Os problemas dos impactos ambientais, apontados nesse estudo, remetem a 

urgente necessidade de adoção de práticas menos impactantes, sob pena da atividade 

carnaubeira tornar-se insustentável, do ponto de vista ambiental. 

As inovações, especialmente oriundas de tecnologias sociais, são necessárias, 

principalmente se garantirem extrativismo sustentável da carnaúba e forem realizadas em 

conjunto com a comunidade que se pretende beneficiar, gerando condições favoráveis para 

aperfeiçoamentos e novas soluções. A interação com o grupo de beneficiários adquire 

importância por permitir uma avaliação e monitoramento constante, garantindo a satisfação da 

comunidade e inclusive fomentando sua autonomia. 

Partindo dos princípios revisados, constatou-se que a experiência vivida pelo 

grupo (famílias) de artesãos membros da Associação Comunitária de Várzea Redonda, 

localizada no Povoado São Domingos, município de Caridade-CE, é um exemplo parcial de 

aplicação de tecnologia social e utilização racional da carnaúba.  

Contudo, conclui-se que a difusão de tecnologias adquire importância como 

alternativa de desenvolvimento humano sustentável para a Associação Comunitária de Várzea 

Redonda, permitindo, a partir de experiências inovadoras com a palha de carnaúba, melhorar 

a produtividade, contribuindo com a sustentabilidade da carnaúba e o empoderamento das 

famílias associadas. 

Dessa maneira, tal experiência comprova o que Bava (2004) ressalta a respeito das 

tecnologias sociais: que mais do que a capacidade de implementar soluções para determinados 

problemas, podem ser vistas como métodos e técnicas que permitam impulsionar processos de 

empoderamento das representações coletivas da cidadania para habilitá-las a disputar, nos 

espaços públicos, as alternativas de desenvolvimento que se originam das experiências 

inovadoras e que se orientem pela defesa dos interesses das maiorias e pela distribuição de 

renda.



5 CONCLUSÃO 

 

A geração de empregos no extrativismo da carnaúba vem acompanhada da 

geração de renda para os trabalhadores rurais no período de entressafra agrícola. Pode-se 

inferir que essa atividade contribui para a mitigação da pobreza econômica nos municípios, 

justamente no período onde os alimentos comumente produzidos através da agricultura 

familiar passam a demandar recursos monetários para serem adquiridos. 

Esse estudo trouxe contribuições importantes com a identificação do número de 

trabalhadores que praticam o extrativismo da carnaúba, que dimensiona sua relevância nos 

municípios e fornece subsídios para tomada de decisões dos formuladores de políticas, que 

estejam interessados na valorização da atividade. 

Abordou-se além do valor socioeconômico da carnaúba, seu papel ambiental, 

cultural, estético e paisagístico, demonstrando cada vez a urgência de preservação dessa 

palmeira. Infere-se que o extrativismo da carnaúba precisa ser realizado de modo a garantir a 

sustentabilidade ambiental da atividade, igualmente a áreas onde os carnaubais localizam-se 

precisam ser devidamente consideradas já que influenciam diretamente na manutenção do 

equilíbrio natural. 

Constatou-se que a legislação ambiental dos Estados nordestinos onde o 

extrativismo da carnaúba adquire maior representatividade, a saber, Piauí e Ceará, precisam 

ser mais incisivas, punindo rigorosamente os indivíduos que contribuem para a destruição das 

palmeiras.  

Observou-se que as inovações, especialmente relacionadas às tecnologias sociais, 

precisam ser incentivadas, pois gradualmente vem adquirindo importante papel na prática 

sustentável do extrativismo da carnaúba. É notório que o desenvolvimento de soluções 

criativas realizadas em conjunto com os agentes que praticam a atividade, promove troca de 

saberes e condições cada vez mais favoráveis para constante aperfeiçoamento. 

O caso em destaque, do grupo (famílias) de artesãos membros da Associação 

Comunitária de Várzea Redonda, localizada no Povoado São Domingos, município de 

Caridade-CE, reforça a importância das inovações junto a essa tentativa de implementação de 

formas sustentáveis de extrativismo. Percebe-se que a experiência estudada está 

proporcionando a inclusão social dos associados e avança cada vez mais para um processo 

mais amplo de transformação social. 
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Como a experiência foi inédita no Ceará, não foi possível realizar comparações, 

portanto, recomenda-se, com base na experiência cearense, que essas novas tecnologias sejam 

difundidas nos carnaubais piauienses, garantindo uma maior eficiência na extração do pó de 

carnaúba, estímulo ao artesanato e, principalmente, resguardando o recurso natural.  

Não se pode deixar de reconhecer a necessidade de estudos mais profundos, 

através de cálculos de ganhos em rendimento e produtividade proporcionados por essas novas 

tecnologias. Contudo, esse trabalho apenas inicia o debate e abre espaço para futuras 

contribuições.  
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