PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Sistemas Agrícolas e Biotecnologia
A partir da década de 1950, os Estados Unidos e a ONU incentivaram a
implantação de mudanças na estrutura fundiária e nas técnicas agrícolas em
vários dos então chamados países subdesenvolvidos, muitos dos quais ex-colônias
recém-independentes. Em plena Guerra Fria, a intenção dos norte-americanos
era evitar o surgimento de focos de insatisfação popular por causa da fome. Eles
temiam pela instalação de regimes socialistas em alguns países do então Terceiro
Mundo. Além do mais, a indústria química, que se desenvolveu voltada para o
setor bélico. Apresentava certa capacidade ociosa nesse período.
O conjunto de mudanças técnicas na produção agropecuária - proposto aos países
pobres para resolver o problema da fome - ficou conhecido por Revolução
Verde. Consistia na modernização das práticas agrícolas (utilização de adubos
químicos, inseticidas, herbicidas, sementes melhoradas) e na mecanização do
preparo do solo - do cultivo e da colheita - visando ao aumento da produção de
alimentos.
Com esse objetivo os Estados Unidos ofereceram financiamentos para a
importação dos insumos, maquinário e capacitação de técnicos e professores para
as faculdades e cursos técnicos agrícolas. Os governos dos então países
subdesenvolvidos passaram a promover pesquisa e divulgação de técnicas de
cultivo entre os agricultores, e a fornecer créditos subsidiados.
Entretanto, a proposta era a adoção do mesmo padrão de cultivo em todas as
regiões onde se implantou a Revolução Verde, desconsiderando a variação das
condições naturais, das necessidades e possibilidades dos agricultores. Assim, a
médio e longo prazo, essas inovações causaram impactos socioeconômicos e
ambientais muito graves. Tal modelo proporcionou aumento de produtividade
por área cultivada e crescimento considerável da produção de alimentos,
principalmente de cereais e tubérculos. Porém, isso ficou restrito às grandes
propriedades que possuíam terras em condições ideais para a modernização,
como relevo plano para possibilitar a mecanização e condições climáticas
favoráveis, entre outros. Em países que não realizaram reforma agrária e os
trabalhadores agrícolas não tinham propriedade familiar, sobretudo na África e
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no Sudeste Asiático, a mecanização da produção diminuiu a necessidade de mão
de obra, contribuiu para o aumento dos índices de pobreza e provocou êxodo
rural.

Agricultura de Subsistência
A agricultura de subsistência, que
atende às necessidades básicas de
consumo alimentar dos agricultores e de
suas famílias, ainda é praticada em
regiões muito pobres do planeta
(principalmente na África e na América
Latina).
Ocorre
em
pequenas
propriedades de os agricultores não têm
capitais nem dispõem de meios técnicos
(adubos, máquinas etc.). O excedente da
produção pode abastecer centros
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urbanos. Apesar de os agricultores de subsistência somarem centenas de milhões
de pessoas em todo o mundo e estarem entre as pessoas que vivem em extrema
pobreza, sem salários e com pequeno envolvimento em transações comerciais,
estudos mostram que o grau de subnutrição dos grupos que praticam cultivos de
subsistência é menor do que o da mão-de-obra que trabalha em lavouras de
exportação.

Agricultura de Plantation
Este tipo de agricultura foi introduzido
pelos europeus em suas colônias tropicais a
partir do século XVI, período que coincide
com a decadência do feudalismo e o início
da expansão comercial e colonial europeia.
O sistema de plantation se opõe à
agricultura itinerante e à de jardinagem,
que são sistemas nativos (autóctones). Suas
principais características são:
• aplicação de grandes capitais na produção
de gêneros agrícolas (principalmente
tropicais) destinados a abastecer o
mercado;
• emprego de latifúndios (grandes
propriedades rurais) e, em geral, de
numerosa mão-de-obra para garantir a
produção em larga escala;
• utilização da monocultura agroindustrial.
A plantation foi e continua sendo praticada
em países tropicais da América Latina (a
cana-de-açúcar no Brasil e Antilhas; o café
no Brasil, Colômbia e América Central), da
Ásia (o chá na Índia e Sri Lanka; a borracha
na Malásia, Indonésia e Sri Lanka) e da
África (o cacau em Gana e Costa do
Marfim), com consequências que explicam
em grande parte a situação de miséria,
atraso e submissão em que se encontram
ainda hoje muitos países, característicos pela excessiva concentração de terras
(latifúndios), abandono das lavouras de subsistência, desenvolvimento de
monoculturas e dependência em relação aos mercados externos, além de
instabilidades econômicas, revoltas sociais, esgotamento dos solos etc.
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Agricultura de Jardinagem
É praticada no Sudeste da Ásia (Ásia das monções), região superpovoada
caracterizada por verões quentes e superúmidos. Trata-se de uma agricultura
tradicional que utiliza técnicas mais ou menos aprimoradas (irrigação e adubação)
e cuidados especiais em relação aos vegetais e ao solo, atingindo boa
produtividade por hectare.
Apesar de o arroz ser a cultura dominante neste
sistema de cultivo, não se trata de uma
monocultura, visto que diversos outros vegetais
são cultivados.
Outras características desse sistema são:
• propriedades muito pequenas e mão-de-obra
abundante;
• predomínio das técnicas de adubação e
irrigação (natural ou artificial);
• utilização da técnica de terraceamento,
terraços artificiais (aplainamento em degraus de
superfícies inclinadas, interrompendo um
declive) que possibilitam a retenção de água e
sedimentos. Estes degraus são feitos em curvas
de nível, seguindo pontos de um terreno com a
mesma altitude. A técnica, além de permitir o
cultivo em terrenos inclinados, preserva o solo,
evitando a erosão e mantendo sua fertilidade.
• intenso trabalho braçal nas fases de adubação,
plantio, colheita, construção de diques, terraços e canais de irrigação, e reduzido
uso de máquinas;
• utilização intensiva do solo, grande emprego de adubos orgânicos.
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Agropecuária nos Países Subdesenvolvidos
Desde o século XVI, a agropecuária
tradicional asiática, africana e latinoamericana vem sofrendo mudanças. A
agricultura de plantation foi introduzida
pelos europeus em suas colônias
tropicais a partir do século XVI e é
praticada até hoje em terras da África, da
América Latina e da Ásia meridional. É
uma monocultura com finalidades
comerciais que conta com a aplicação
intensiva de capitais para a plantação em
larga escala de produtos agrícolas, em Uso de arado com tração animal, na Tanzânia
especial os tropicais. Praticada em
latifúndios, em geral com a utilização de numerosa mão de obra, destina-se
principalmente ao abastecimento dos mercados externos.
Ultimamente o sistema de plantation tem
assumido o caráter de monocultura
agroindustrial pertencente a empresários
locais, mas com forte predomínio de
grandes transnacionais europeias ou
estadunidenses na industrialização, no
transporte e na comercialização dos
produtos. A agropecuária tem peso
significativo no Produto Nacional Bruto
de muitos países da Ásia e da África, os
quais, contudo, não são maiores
produtores ou exportadores agrícolas Corte mecanizado de cana-de-açúcar (Paraná)
mundiais. Nos países industrializados, o
emprego de capital e tecnologia na agricultura resulta em grande aumento da
produtividade. Por isso, eles dominam o mercado mundial. Sem capital e
tecnologia, em geral os países periféricos aumentam sua produção e
produtividade rural por meio da incorporação de novas áreas para cultivo.
Constituem sociedades rurais com baixo poder aquisitivo, de baixo consumo
interno e submissão ao mercado mundial de commodities de baixo valor, tal como o
café e o açúcar.
A partir da década de 1990, a disseminação de tecnologias e a expansão do
agronegócio fizeram com que alguns países semiperiféricos industrializados,
como a índia e o Brasil, vivessem surtos de desenvolvimento agrícola e se
tornassem especializados na produção para o mercado externo.
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Agropecuária nos Países Desenvolvidos
Nos países desenvolvidos, a agropecuária se insere na economia mundializada de
mercado, sendo bastante integrada aos setores secundário e terciário. Ao mesmo
tempo em que atende às necessidades urbano-industriais de alimentos e
matérias-primas, representa um mercado de consumo de importantes produtos
industrializados como máquinas (tratores, semeadeiras, colhedeiras),
implementos e insumos industriais.
Além dessa industrialização do meio rural, emprega-se também a agropecuária
científica com programações computadorizadas, acompanhamento feito por
agrônomos, sementes aperfeiçoadas e grande utilização de defensivos e
fertilizantes. A infraestrutura das áreas rurais conta com excelente rede de
transportes, de energia e de comunicações, silos, câmaras frigoríficas etc.
A intensa mecanização e a utilização de técnicas modernas explicam a alta
produtividade do meio rural nos países desenvolvidos e em algumas outras
regiões (como o Centro-Sul do Brasil). A agricultura é empresarial - os donos de
terras são grandes empresários que destinam sua produção ao mercado.
Embora agregue valor à produção, por meio da utilização de altos investimentos
em tecnologia, o trabalho na agropecuária apresenta menor produtividade do que
na indústria. Os países desenvolvidos empregam em média 5%de sua força de
trabalho no setor agrícola, o qual, porém, representa somente 2,5%do PIB
nacional. Já nos países subdesenvolvidos, o meio rural representa, em média, 26%
do PIB e chega a empregar mais de 70%de sua população.

TE LIGA CRIATURA!

(in:ALMEIDA,L. & RIGOLIN, T. Fronteiras da Globaliação – Geografia geral e do Brasil. São Paulo: Ática, 2004.)
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Biotecnologia
A agropecuária sofreu uma revolução com a utilização de tecnologias de ponta
oriundas da integração entre indústria e pesquisa em agronomia, química, biologia
e engenharia. Um exemplo disso é a biotecnologia, que consiste no
desenvolvimento de técnicas para utilização de material biológico
(microrganismos, enzimas, células) na indústria e na agricultura. Além de utilizar a
engenharia genética - que trabalha com organismos vegetais e animais
geneticamente modificados -, a biotecnologia também conta com conhecimentos
das áreas de microbiologia, bioquímica, química e informática. Suas técnicas são
usadas na produção de alimentos, bebidas, medicamentos, pesticidas e inovações
no cultivo de mudas.
A intervenção nos ciclos vegetais e animais é praticada há séculos com a
finalidade de melhorar as espécies por meio da realização de cruzamentos e da
seleção dirigida. Nas ultimas décadas, porém, foram desenvolvidas técnicas de
seleção artificial.
No século XX, desenvolveu-se a transgenia, manipulação dos ciclos biológicos que
permite a transferência e a modificação controlada de genes. Desse modo, genes
de espécies animais, vegetais e de microrganismos são retirados e incorporados
ao DNA de outro organismo receptor, chamado organismo transgênico ou
organismo geneticamente modificado (OGM). Esse novo organismo, no entanto,
só será utilizado após passar por uma série de testes.
Os OGMs obtidos pela engenharia genética através de técnicas de recombinação
de DNA, ou seja, genes da planta são alterados ou incorporam-se genes de outro
organismo ao genoma da planta. O gene que determina a característica desejada é
localizado, isolado e inserido pontualmente no genoma da planta a ser melhorada.
Com isso, a planta expressa proteínas que antes não expressava e adquire
características novas e desejáveis. Um exemplo é a soja Roundup Ready (RR) que
foi modificada geneticamente para ser tolerante a um herbicida à base de
glifosato.
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Os alimentos convencionais também sofrem alterações genéticas, mas estas
ocorrem através de técnicas de melhoramento genético denominadas de
naturais ou clássicas. Há mais de 10 mil anos, desde que o homem iniciou-se na
arte da agricultura, estas técnicas são realizadas. No melhoramento genético
natural ou clássico, a planta sofre cruzamento com uma planta da mesma
espécie, que tenha uma ou mais características de interesse e desta nova geração
selecionam-se as plantas com as características de interesse. A seguir, essa planta
é cruzada novamente com as espécies iniciais até obter uma geração de plantas
com todas as características desejadas. Neste caso, ocorre a troca tanto dos genes
de interesse quanto dos genes que não são.

Portanto, a diferença entre os alimentos convencionais e os transgênicos está
relacionada com a forma em que são obtidos estes produtos e, também, as
técnicas de Engenharia Genética permitem que a troca de genes ocorra entre
seres que são de espécies diferentes e que possuem informações genéticas
diferentes, para gerar uma planta com uma ou mais características de interesse
para a agricultura.
Em 2013, os produtores brasileiros cultivaram 40,3 milhões de hectares com soja,
milho e algodão transgênicos, enquanto os norte-americanos semearam 70,2
milhões de hectares. A Argentina ficou em terceiro lugar, com 24,4 milhões de
hectares, seguida por Índia (11 mi/ha), Canadá (10,8 mi/ha), China (4,2 mi/ha),
Paraguai (3,6 mi/ha), África do Sul (2,9 mi/ha), Paquistão (2,8 mi/ha), Uruguai (1,5
mi/ha), entre outros, mostrou o levantamento.
O milho tolerante a herbicidas e resistente a insetos ocupa 12,4 milhões de
hectares no mundo, ao passo que a soja tolerante a herbicidas ocupa 36,5 milhões
de hectares. O mercado desses segmentos movimenta bilhões de dólares e
envolve companhias gigantes, como as americanas Monsanto e Syngenta e as
europeias Du Pont e Bayer.
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A biotecnologia dos transgênicos tem
provocado muita polêmica.
Por um lado, permite aumento da
produtividade, maior concentração de
plantas por área, desenvolvimento de
espécies com capacidade de extirpar ervas
daninhas, pragas ou insetos indesejáveis
para a agricultura, frutos maiores e mais
saborosos e plantas com maior valor
nutricional e adaptadas a diversos
ambientes.
Por outro lado, entre os problemas
decorrentes do uso de OGMs apontados
pelos pesquisadores, estão os riscos para o
meio ambiente. A destruição de ecossistemas naturais e a substituição de culturas
tradicionais adaptadas ao meio ambiente por cultivos cada vez mais
homogeneizados, incluindo os de OGMs, causam grande perda de diversidade,
ameaçando de extinção inúmeras espécies valiosas. Essa perda de variabilidade
genética tem sido denominada erosão genética.
Também não há estudos suficientes a respeito dos efeitos sobre a saúde dos
eventuais consumidores desses produtos e dos agricultores que venham a
manipulá-los. Além disso, a maior parte das pesquisas tem sido realizada pelas
empresas, que certamente tendem a se preocupar mais com os seus lucros do que
com as consequências de longo prazo para a saúde e o bem-estar dos
consumidores.
Os bilhões de dólares que as grandes empresas investem em pesquisas retornam
na forma de royalties sobre a tecnologia e a venda de sementes de OGMs. Muitas
dessas sementes têm o componente terminator, o qual as torna estéreis, ou seja,
incapazes de produzir novas plantas; consequentemente, o agricultor depende de
oligopólios formados por poucas e grandes gigantes do setor para obter novas
sementes para sua plantação. No entanto, a planta-mãe, apesar de florescer e
produzir grãos pode dispersar pólen e, com isso, transmitir esterilidade às outras
sementes, mesmo não sendo ela própria capaz de germinar.
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Vantagens e desvantagens dos transgênicos
A ampla aplicação de modificações genéticas
tem suscitado diversas polêmicas entre
países, agricultores e consumidores. Segundo
os defensores, as vantagens são:
• ECONÔMICAS: Transformações nos
vegetais para torná-los mais rentáveis,
eliminando
partes
que
não
são
economicamente aproveitáveis; criação de
plantas adaptadas a diversos ambientes;
criação de novas matérias-primas; redução do
ciclo vegetativo das plantas e da área cultivada; redução no uso de agrotóxicos e
fertilizantes por meio da criação de plantas mais resistentes.
• CIENTÍFICAS: Manipulação dos organismos e criação de novos materiais,
como o bioplástico; aumento da produtividade e da produção acarretando
menores riscos e gastos; eliminação de trabalhos mais pesados de cultivo e
colheita; não-utilização do solo, ainda tão necessário à produção, já que muitas
plantas poderão ser produzidas em laboratório.
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• SAÚDE: Enriquecimento nutritivo dos alimentos; aumento, em certas plantas,
da capacidade de combater doenças e estimular o crescimento humano; criação
de vacinas comestíveis. Os adeptos desta linha de raciocínio afirmam que os
transgênicos resolveriam o problema da fome no mundo.
Dentre as desvantagens apontadas, pode-se mencionar como:
• SAÚDE: Como a alimentação é a base da
vida saudável, os alimentos transgênicos
poderiam interferir na saúde das pessoas,
aumentando
os
casos
de
doenças
degenerativas e alergias; os alimentos
ficariam mais artificiais e, nesse sentido,
menos nutritivos; não se conhecem
exatamente os efeitos adversos ou tóxicos
das plantas transgênicas sobre o organismo
(principalmente a longo prazo); algumas
pesquisas apontam toxicidade, aumento dos
casos de câncer, transferência de genes para
parentes silvestres através de cruzamento,
surgimento de novas viroses etc.
• MEIO AMBIENTE: O cultivo de plantas geneticamente modificadas pode
alterar a evolução natural com a introdução de espécies que não existiam
naturalmente e provocar desequilíbrios no meio ambiente, como
empobrecimento da biodiversidade; eliminação de insetos benéficos;
desenvolvimento de ervas daninhas resistentes a agrotóxicos; poluição genética
(contaminação de organismos por meio da transferência do pólen de uma planta
para outra); perda da fertilidade do solo e até extinção de espécies.
• ECONÔMICAS: Grandes interesses estão em jogo: o aumento das vendas e a
redução de gastos beneficiariam grupos empresariais transnacionais (que vendem
insumos e tecnologia), aumentando seus lucros; os pequenos proprietários só
teriam a perder, pois não têm acesso à tecnologia de ponta; muitas sementes
transgênicas são estéreis, o que impede a reutilização de seus frutos como
sementes, obrigando os agricultores a comprar novas sementes a cada safra, e
tornando-os totalmente dependentes da empresa fornecedora; ao perigo
inerente à manipulação da herança genética, soma-se a questão de que oito
grandes laboratórios detêm a tecnologia necessária à criação de organismos
transgênicos com segurança, daí que apenas eles dominariam esse mercado,
formando um oligopólio; a preocupação desses laboratórios é obter colheitas
rentáveis, mais do que desenvolver produtos resistentes, que possam ser
cultivados, por exemplo, em regiões secas do mundo; o propalado objetivo de se
acabar com a fome é questionável, pois o problema não resulta da falta de
alimentos, e sim das restrições de acesso a eles.
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TESTES
1. (EsPCEx) Sobre a Revolução Verde e seus efeitos na agricultura dos países
subdesenvolvidos, podemos afirmar que
I – conseguiu melhorar a produtividade e reduzir as quebras de safra causadas por
enchentes ou pragas.
II – ampliou o emprego intensivo de trabalho humano, reduzindo drasticamente o
êxodo rural.
III – deflagrou processos de valorização das terras e de concentração fundiária.
IV – incentivou a policultura e a difusão de práticas tradicionais da agricultura de
subsistência como a coivara e a rotação de terras.
V – exigiu maior capitalização dos agricultores e maior especialização da força de
trabalho.
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas.
A) I e IV
B) II e IV
C) I, II e V
D) I, III e V
E) II, III e IV
2. (UEL-PR) A agricultura dos países desenvolvidos é subsidiada em cerca de 1 bilhão
de dólares por dia, o que corresponde a um auxílio líquido anual de cerca de 11.000
dólares por produtor, ou 40% de sua renda agrícola total. Na União Europeia, para a
qual se destina 55% das exportações brasileiras de carne bovina, o subsídio é de 26%.
Some-se a isso as barreiras tarifárias que incidem sobre a carne brasileira, o que diminui
a sua competitividade nesse mercado.
(Disponível em: http://www.boidecorte.com.br/artigos/agronegocios/brasil.Acesso em
03/06/2003 - adaptado.)
Com base no texto e nos conhecimentos sobre comércio internacional, é correto
afirmar:
A) A atual política de subsídios, na União Europeia, é um mecanismo que visa
propiciar a exportação de alimentos para os países periféricos.
B) A atual política agrícola interna praticada pelos países desenvolvidos é decisiva
para o equilíbrio da balança comercial dos países periféricos.
C) O recrudescimento das atuais barreiras tarifárias e sanitárias da União
Europeia resulta no aumento da demanda por carne bovina brasileira nesse
mercado.
D) A política de subsídios agrícolas praticada pelos países ricos é um dos
mecanismos de trocas desiguais que os favorece em detrimento dos países
pobres.
E) A diminuição da demanda interna por carne bovina nos países em
desenvolvimento é resultado da atual política de subsídios praticada pelos países
desenvolvidos.
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3. (UFJF-MG) Leia as afirmativas abaixo:
A agricultura orgânica é um sistema holístico de gestão da produção que fomenta e
melhora a saúde do agroecossistema, incluindo a biodiversidade, os ciclos biológicos e a
atividade biológica do solo.
A agricultura orgânica constitui uma parte cada vez mais importante do setor
agrícola; suas vantagens ambientais e econômicas têm atraído a atenção de muitos
países.
(FAO. Em: MOREIRA, lgor. O espaço geográfico. São Paulo: Ática, 2002.)
É correto afirmar que a agricultura orgânica:
A) protege o sistema agrícola contra o estresse ambiental.
B) promove a monocultura e não depende de insumos industriais.
C) baseia-se na solução de problemas de abastecimento.
D) eleva a produtividade dos sistemas agrícolas transgênicos.
E) faz parte do modelo conhecido como revolução verde.
4. (ENEM) Observe as duas imagens e o texto que seguem, todos relacionados à
questão dos transgênicos:

Em março de 2006, o Brasil “irá” sediar o Terceiro Encontro das Partes do
Protocolo de Cartagena (COP-MOP 3), que procura estabelecer regras sobre
biossegurança. A ausência ou insuficiência delas pode ocasionar prejuízos como,
por exemplo, a retirada do mercado de alimentos geneticamente modificados não
autorizados para consumo humano. A expectativa em relação ao encontro são
grandes, já que durante o segundo encontro a delegação brasileira impediu o
avanço das negociações por se recusar a apoiar a proposta favorável à indicação
clara e adequada —”contém OGMs” — nas cargas de exportação de produtos
transgênicos. Espera-se que essa posição não se repita, já que não é adequada do
ponto de vista ambiental, dos direitos dos consumidores e tampouco do
comercial. Além disso, afronta o Código de Defesa do Consumidor, em que se
afirma ser direito do consumidor a divulgação sobre o consumo adequado dos
produtos e serviços, assegurada a liberdade de escolha; além da informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços.
(Adaptado de http://www.idec.org.br/emacao.asp?id=1097, 7/3/2006)
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Com base na análise das imagens e do texto, aponte a alternativa que interpreta
de forma correta a situação técnico-científica que envolve o debate sobre esse
assunto.
A) Para muitos cientistas, alimentos transgênicos podem aumentar a resistência a
antibióticos, causar alergias e contaminar plantações vizinhas, o que explicaria a
hesitação do governo brasileiro em assumir uma posição. sobre a questão e
justifica a Campanha Nacional por um Brasil Livre de Transgênicos.
B) A certeza de que a tecnologia de transgênicos não é nociva à humanidade ou ao
meio ambiente não justifica a posição do governo brasileiro e apóia o cartaz que
faz campanha para que todos experimentem esses alimentos.
C) Se os organismos transgênicos são espécies mais resistentes a doenças, isso
fortalece o cartaz que incentiva todos a experimentarem esses produtos, o que,
segundo o texto, seria um direito do consumidor.
D) Muitos produtos com utilidade biofarmacêutica podem ser produzidos por
animais e plantas transgênicas, com custo muito menor do que os produzidos por
técnicas convencionais, o que é direito do consumidor, segundo o texto, e invalida
a imagem utilizada pela Campanha Nacional por um Brasil Livre de Transgênicos.
E) Se os organismos transgênicos conseguem modificações positivas, impossíveis
de serem obtidas com técnicas tradicionais, o texto deixa claro que é direito do
consumidor acessar essas mercadorias, o que também invalida a imagem da
Campanha Nacional por um Brasil Livre de Transgênicos.
5. (ENEM) Exercício resolvido de
Geografia sobre transgênicos
Na charge faz-se referência a uma
modificação produtiva ocorrida na
agricultura. Uma contradição presente
no espaço rural brasileiro derivada
dessa modificação produtiva está
presente em:
A) Expansão das terras agricultáveis,
com manutenção de desigualdades
sociais.
B) Modernização técnica do território,
com redução do nível de emprego formal.
C) Valorização de atividades de subsistência, com redução da produtividade da
terra.
D) Desenvolvimento de núcleos policultores, com ampliação da concentração
fundiária.
E) Melhora da qualidade dos produtos, com retração na exportação de produtos
primários.

Gabarito: 1.d / 2.d / 3.a / 4.a / 5.a
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