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“O homem tem ciência das coisas da terra, 
mas a sabedoria é dom de Deus 

 
Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e lugar onde se refina o ouro. 

O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. 
Ele põe fim às trevas, e toda a extremidade ele esquadrinha, a pedra da escuridão e a da 

sombra da morte. 
Abre um poço de mina longe dos homens, em lugares esquecidos do pé; ficando pendentes 

longe dos homens, oscilam de um lado para outro. 
Da terra procede o pão, mas por baixo é revolvida como por fogo. 

As suas pedras são o lugar da safira, e tem pó de ouro. 
Essa vereda a ave de rapina a ignora, e não a viram os olhos da gralha. 

Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. 
Ele estende a sua mão contra o rochedo, e revolve os montes desde as suas raízes. 

Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho vê tudo o que há de precioso. 
Os rios tapa, e nem uma gota sai deles, e tira à luz o que estava escondido. 

Porém onde se achará a sabedoria, e onde está o lugar da inteligência? 
O homem não conhece o seu valor, e nem ela se acha na terra dos viventes. 

O abismo diz: Não está em mim; e o mar diz: Ela não está comigo. 
Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em troca dela. 

Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. 
Com ela não se pode comparar o ouro nem o cristal; nem se trocará por jóia de ouro fino. 

Não se fará menção de coral nem de pérolas; porque o valor da sabedoria é melhor que o dos 
rubis. 

Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. 
Donde, pois, vem a sabedoria, e onde está o lugar da inteligência? 

Pois está encoberta aos olhos de todo o vivente, e oculta às aves do céu. 
A perdição e a morte dizem: Ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. 

Deus entende o seu caminho, e ele sabe o seu lugar. 
Porque ele vê as extremidades da terra; e vê tudo o que há debaixo dos céus. 

Quando deu peso ao vento, e tomou a medida das águas; 
Quando prescreveu leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões; 

Então a viu e relatou; estabeleceu-a, e também a esquadrinhou. 
E disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a 

inteligência”. 
 
 

Jó 28:1-28 
Bíblia Sagrada 

 



 

 

RESUMO 

 

O agronegócio no Cerrado tem trazido consequências quase irreparáveis tanto na esfera 

ambiental, como social, pois vão desde a erosão do solo à marginalização do agricultor familiar. 

Essa negligência quanto ao ambiente cerradeiro e aos povos que nele habitam, não pode mais 

ser ignorada. O atual modo de produção fundamentalmente capitalista, é o sistema dominante, 

entretanto há outras maneiras de produzir alimentos sem degradar o ambiente, produzindo água 

e solo, recuperando áreas degradadas, sendo encabeçados por indivíduos que valorizam e 

respeitam a natureza, e se importam com a saúde, bem como a qualidade dos alimentos 

produzidos. Consistem em modos de vida que prezam pelos valores e não pelo preço, pela 

conservação da natureza e não sua degradação, pois afinal compreenderam que a sobrevivência 

humana é indissociável da existência dessa natureza. Ernest Gotsh, um pesquisador suíço que 

migrou para o Brasil na década de 80, desenvolveu aqui a agricultura sintrópica, a qual se 

destaca na produção de alimentos, água e solo. Consiste em um sistema produtivo que visa a 

produção necessária de alimentos e matérias primas para a manutenção e reprodução da vida, 

com reduzido custo entrópico, ou seja, com um gasto mínimo de energia e reaproveitamento da 

matéria orgânica do próprio sistema, sem maquinaria pesada, agrotóxicos, insumos e defensivos 

químicos externos ao sistema. Este estudo teve como objetivo geral identificar e mapear o 

potencial produtivo da agricultura sintrópica no Cerrado, bem como simular o seu uso na 

recuperação de prováveis áreas degradadas em projetos de assentamentos rurais no município 

de Jataí (GO), com base no diagnóstico socioambiental realizado. Realizou-se um levantamento 

da localização das propriedades com práticas sintrópicas, e foram identificadas vinte e duas 

propriedades, das quais seis foram visitadas. O Índice de Degradabilidade atingido por essas 

propriedades ainda está superior ao índice tolerável pela metodologia adotada (ROCHA, 1997). 

Atualmente, há seis assentamentos rurais no município de Jataí, realizou-se o mapeamento em 

três deles, identificando tipos de solo, erodibilidade, fator topográfico e uso e cobertura da terra, 

e por meio da aplicação da USLE, obteve-se o potencial de perda de solo de tais áreas. Realizou-

se trabalho de campo nos três assentamentos mapeados, selecionando pelo método de 

amostragem, os lotes que apresentaram maior potencial erosivo, constatou-se lotes com perdas 

de solo acima de 600 t ha-1 ano-1. Pelo Diagnóstico Socioambiental realizado nas unidades 

produtivas desses assentamentos, constatou-se que o Índice de Degradabilidade também está 

superior ao índice tolerável, bem como superior ao índice atingido pelas propriedades com 

práticas sintrópicas. Os resultados demonstram que o modelo de produção utilizado nos 

assentamentos não satisfaz as necessidades ambientais, sociais, econômicas ou tecnológicas da 

população local; e permitem afirmar que as técnicas da agricultura sintrópica aplicadas à 

realidade desses agricultores alavancaria a produção de alimentos, até 843 t ha-1 no terceiro ano 

produtivo; traria benefícios sociais, econômicos e tecnológicos, possibilitando uma renda média 

anual estimada em até dois milhões de reais por hectare cultivado; bem como a recuperação 

ambiental, pois a longo prazo as áreas degradadas seriam convertidas em florestas capazes de 

aumentar a disponibilidade de água.  

 

Palavras-chave:  Sintropia; Qualidade socioambiental; Segurança alimentar; Agricultura 

familiar; Assentamentos rurais. 



 

 

ABSTRACT 

 

Agribusiness in the Cerrado has brought almost irreparable consequences, both in the 

environmental and social spheres, since they range from soil erosion to the marginalization of 

family farmers. This neglect of the Cerrado environment and the people who inhabit it can no 

longer be ignored. The current fundamentally capitalist mode of production is the dominant 

system, however there are other ways of producing food without degrading the environment, 

producing water and soil, recovering degraded areas, being headed by people who value and 

respect nature, and care about health, as well as the quality of the food produced. They consist 

of ways of life that cherish about values and not price, about the conservation of nature and not 

its degradation, since they finally understood that human existence is inseparable from the 

existence of that nature. Ernest Gotsh, a Swiss researcher who migrated to Brazil in the 1980s, 

has developed here the syntropic agriculture, which stands out in the production of food, water 

and soil. It consists of a productive system that aims at the necessary production of food and 

raw materials for the maintenance and reproduction of life, with reduced entropic cost, that is, 

with a minimum expenditure of energy and reuse of the organic matter of the system itself, 

without heavy machinery, pesticides, chemical inputs and agrochemicals external to the system. 

This study aimed to identify and map the productive potential of syntropic agriculture in the 

Cerrado, as well as simulate its use in the recovery of likely degraded areas in rural settlement 

projects in the city of Jataí (GO), based on the socio-environmental diagnosis accomplished. A 

survey of the location of the properties with syntropic practices was carried out, and twenty-

two properties were found, of wich six were visited. The Degradability Index reached by these 

properties is relatively low, however it is still higher than the tolerable index for the adopted 

methodology (ROCHA, 1997). There are currently six rural settlements in the city of Jataí, 

mapping was carried out in three of them, identifying soil types, erodibility, topographic factor 

and land use and coverage, and through the application of RUSLE, the potential for soil  loss 

was obtained from such areas. Field work was carried out in the three mapped settlements, 

selecting, by the sampling method, the lots with the greatest erosive potential, lots with soil 

losses above 600 ton / year / ha were found. From the Socio-Environmental Diagnosis carried 

out in the production units of these settlements, it was found that the Degradability Index is also 

higher than the tolerable index, as well as higher than the index reached by properties with 

syntropic practices. The results show that the production model used in the settlements does not 

meet the environmental, social, economic or technological needs of the local population; and 

allow to affirm that the techniques of syntropic agriculture applied to the reality of these farmers 

would leverage the production of food, up to 843 ton / ha in the third productive year; it would 

bring social, economic and technological benefits, allowing an average annual income of up to 

two million reais; as well as environmental recovery, since in the long run, degraded areas 

would be converted into forests that produce water. 

 

Keywords: Syntropy; Socio-environmental quality; Food security, Family farming; Rural 

settlements. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O sistema terrestre se movimenta ciclicamente, mudando seus aspectos e sempre se 

renovando. Santos (2002) afirma que o mundo natural, mediante as trocas de energia entre os 

seus elementos, conhece um movimento perpétuo, pelo qual sua identidade se renova enquanto 

se modificam os seus aspectos. Portanto em um ciclo de sucessão de modos de diversificação 

a natureza faz-se outra, enquanto mudam os seus aspectos e ela própria muda como um todo. 

Da mesma forma, Sanches (2006) também afirma que o ambiente segue uma dinâmica onde os 

fluxos de energia e matéria, teias de relações intra e interespecíficas são algumas facetas dos 

processos naturais que ocorrem em qualquer sistema, seja natural, alterado ou degradado.  

Segundo Christopherson (2012) o desflorestamento é apontado como a principal 

transformação da superfície terrestre, à custo dele e da exploração da madeira, a humanidade 

se desenvolveu e se expandiu diferentemente em cada região. Nesse contexto cabe analisar o 

cenário no qual contracena o homem, o meio natural, o sistema econômico vigente – o 

capitalismo – e as mudanças espaciais.  

Para Santos (2002) a partir da marcha do capitalismo, amplia-se a tendência a que, sobre 

a diversificação da natureza, que ocorre naturalmente, se realize uma outra diversificação, 

também à escala global, como consequência das forças sociais. Tinha-se como prioridade o 

natural, e o social ficava nos interstícios; hoje a realidade é diferente, o natural se aloja, ou se 

refugia nos interstícios do social. A partir de um rompimento na relação intrínseca homem x 

natureza, o homem passa a ser visto como um ser externo da natureza natural, e essa passa a ser 

um objeto a ser explorado. Busca-se a plena satisfação das necessidades humanas a todo custo, 

porém suprindo as necessidades de poucos, ou seja, apenas daqueles que possuem um poder 

aquisitivo suficiente para sustentá-las. 

A Revolução Industrial, no século XIX, pode ser considerada um marco histórico que 

consolida essa visão separatista, que colocou a natureza-objeto de um lado e o homem, com sua 

ciência e técnicas, de outro. Enfim, o capitalismo inaugurou uma civilização industrial que 

pressupõe uma ideia de homem não-natural e fora da natureza, e de uma natureza objetiva e 

exterior ao homem (PORTO GONÇALVES, 2006, p.35). 

Diante da expansão da produção e do desenvolvimento a todo custo, preocupa-se com 

o cenário atual no qual o Cerrado é um dos domínios mais ameaçados tanto em escala mundial 

como nacional (RIBEIRO; WALTER, 2008), deixando uma grande riqueza de espécies 

florísticas e faunísticas em risco de extinção. Para Ab’Saber (2003) as diferenças fisionômicas 

do Cerrado estão relacionadas com a natureza do terreno, os declives e a composição dos solos; 
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e ainda, afirma que não existe comunidade biológica mais flexível e dotada de poder de 

sobrevivência em solo pobre do que os Cerrados. Apesar de toda essa resiliência, o ritmo de 

degradação deste domínio morfoclimático se intensificou nas décadas, fazendo com que as 

unidades de conservação (UCs) sejam insuficientes para sua preservação, já que é tido como 

destino preferido para a expansão das fronteiras agrícolas. Segundo o Ministério do Meio 

Ambiente (2007) a situação atual é extremamente grave, pois é estimado que menos de 5% da 

área total do Cerrado esteja incluída em algum tipo de UCs.  

Apesar da iminente erosão da sociobiodiversidade, ainda assim os povos cerradeiros 

perduram nesse cenário, sejam eles pequenos agricultores, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, 

entre outros, em que os saberes local e tradicional sobre os recursos naturais ainda são 

preservados e utilizados em seus cotidianos. Essas populações utilizam a biodiversidade do 

Cerrado na alimentação, saúde e/ou artesanato, que, além de gerar renda, ainda estabelece uma 

relação de conservação com os elementos naturais do espaço (LIMA, 2013). Para as populações 

do Cerrado, conforme Almeida (2005), conservar o natural vai além da perspectiva ambiental, 

leva em conta suas interações, práticas cotidianas, econômicas, simbólicas, e materiais naquele 

território. O homem do campo possui em sua essência uma ligação com a terra que sustenta sua 

permanência nela. 

Almeida (2005) afirma que os povos cerradeiros detêm um rico conhecimento sobre as 

plantas, animais, tipos de solo, clima, os quais quando associados às mudanças de estação, fases 

lunares, ciclos hidrológicos e outros fatores, permitem utilizar os espaços ecológicos de maneira 

complementar, bem como gerar estratégias de uso múltiplo e integrado dos recursos bióticos. 

As populações tradicionais juntamente com aqueles que entendem a natureza a partir de uma 

perspectiva holística, ou seja, enxergam a natureza em sua totalidade, não separam o homem 

do ambiente, mas compreendem que se deve manter um incessante diálogo que vai assegurar a 

vida plena e a sua permanência na terra.  

Entretanto, é primordial fazer essa reflexão acerca da atual situação das populações e/ou 

comunidades tradicionais, e se questionar como tem sido a relação da tradição com a 

modernização. Cabe ressaltar também a desigualdade de acesso à terra, bem como os impasses 

para a produção em porções de terra cada vez menores, onde para se obter um retorno 

financeiro, que garanta sua permanência na terra, na maioria dos casos o agricultor tem somente 

o desmatamento das áreas de vegetação nativa para implantação dos monocultivos como 

alternativa. Pois assim tem sido a realidade dos assentamentos rurais brasileiros, em que a área 

de implantação dos mesmos já está degradada, e o desmatamento do que resta agrava a situação, 

muitas vezes tornando a área improdutiva. Portanto, faz-se necessário promover tecnologias de 
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produção que reforçam o cuidado e o respeito para com o ambiente, ou seja, que 

simultaneamente visem à saúde humana e a qualidade ambiental.  

Buscou-se investigar práticas agricultáveis que sejam sustentáveis, ou seja, possuam um 

menor grau de entropia1, e que possam representar uma alternativa de produção para os 

agricultores assentados. Encontra-se na agricultura sintrópica, um ideal de produção 

sustentável, pois consiste em um modo de produção regenerador que visa o equilíbrio do 

ambiente. Nesse modelo os cultivos são múltiplos e de forma sucessional, formando uma 

verdadeira floresta de alimentos, além de utilizar o mínimo de insumos externos, não sendo 

necessária a grande mecanização, entre outros fatores que contribuem para a redução do seu 

grau de entropia (AGENDA GOTSCH, 2017). 

Considerando a estreita ligação dos agricultores assentados com a terra e do 

conhecimento que eles detêm, bem como da necessidade de conservação do Cerrado para a 

qualidade de vida da mesma, se faz necessário propor a adaptação da produção dentro das 

unidades produtivas nos assentamentos, para tecnologias alternativas com bases agroecológicas 

que propiciem o cultivo de alimento, madeira, trato animal, forragem, entre outros gêneros. 

Tendo em vista que a melhoria das práticas cotidianas dos assentados na lida com a terra 

propiciará uma maior diversidade de produção, e consequentemente o aumento das fontes de 

renda.  

Também se faz necessário refletir sobre algumas questões que norteiam essa pesquisa. 

Do ponto de vista ambiental, até que ponto a Terra suportará esse padrão de produção agrícola? 

Segundo o Censo Agropecuário de 2006 e o Censo Demográfico de 2010, realizados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) aproximadamente 80% dos 

alimentos na mesa da população brasileira são produzidos pelos pequenos agricultores e 

agricultores familiares, muitos desses estão em áreas de assentamentos, os quais detêm apenas 

30% das terras cultiváveis, e essas já não se encontram em ótimo estado. Então se questiona 

como produzir suficientemente se os produtores têm sido expulsos do campo para a cidade; as 

técnicas convencionais não dão ao agricultor a possibilidade de aumentar a 

produtividade/diversidade em um mesmo espaço; e ainda buscam aumento da renda na 

produção de carne/grãos, mantendo uma baixa diversidade de produção e ficam cada vez mais 

dependentes do mercado urbano.  

Diante desse cenário, considera-se como hipóteses desse estudo, primeiramente, que as 

unidades produtivas nos assentamentos rurais de Jataí (GO) possuem atualmente um alto grau 

                                                 
1 Segundo a definição no Dicionário Aurélio, entropia é uma grandeza que, em termodinâmica, permite avaliar a 

degradação da energia de um sistema: a entropia de um sistema caracteriza o seu grau de desordem.  
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de entropia, pois utilizam muitos recursos externos, não são autossuficientes, o manejo dado a 

terra agrava os problemas ambientais já desencadeados, onde, a dependência do mercado 

interno e/ou externo para sustentar seu modelo produtivo tende a crescer, elevando o custo de 

produção, e inviabilizando a permanência desses agricultores na terra. E, em segundo lugar, 

que a agricultura sintrópica é um modelo de produção regenerador do ambiente, e constitui uma 

tecnologia que pode ser usada em assentamentos rurais contribuindo para a conservação do solo 

e da água, bem como o aumento da diversidade de produção nessas pequenas unidades 

produtivas. 

Este estudo teve como objetivo geral simular a implantação da agricultura sintrópica 

nos assentamentos do município de Jataí (GO), visando a recuperação das áreas degradadas e 

o aumento da produção de alimentos. E para tal, enumerou-se os seguintes objetivos 

específicos: 

• identificar e mapear a produção baseada na agricultura sintrópica no estado de Goiás e 

Distrito Federal, avaliando a interação de suas práticas com o ambiente, bem como os 

benefícios socioeconômicos desse tipo de cultivo; 

• realizar um diagnóstico socioambiental dos assentamentos do município de Jataí, 

averiguando o uso da terra e o potencial de perda de solo das unidades produtivas; 

• verifificar quais são os aspectos socioeconômicos nas unidades produtivas dos 

assentamentos do município de Jataí (GO), focando na diversidade de produção e 

geração de renda; 

• analisar a viabilidade da aplicação da agricultura sintrópica nos assentamentos visando 

a produção de alimentos, geração de renda e conservação dos recursos naturais. 
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2 BASES TEÓRICAS  

 

2.1 Bases teóricas ambientais 

 

Considerando que o planeta Terra mantém uma dinâmica cíclica e suas esferas realizam 

trocas de energia e matéria, é fato que a mesma seja formada por um conjunto de sistemas. 

Christopherson (2012, p.5) afirma que “um sistema é qualquer conjunto ordenado e inter-

relacionado de coisas e seus atributos, conectado por fluxos de energia e matéria”.  

Ludwig von Bertalanfy, um biólogo austríaco, que em 1937, havia proposto em um 

seminário filosófico em Chicago, a Teoria Geral dos Sistemas como forma de unificar todas as 

ciências, porém o meio acadêmico não tendo aceitado prontamente da maneira como foi 

apresentada, alterou essa atitude por volta da década de 50 (GREGORY, 1992). Para Mendonça 

(2005), a Teoria Geral dos Sistemas revitalizou a Geografia física na década de 50, e passou a 

abordar a natureza a partir de uma modelização e numerização. A produção da Geografia Física 

nas décadas de 50 e 60 caminhou para o surgimento de uma ciência de caráter neopositivista, 

que valorizava análises de fenômenos específicos e suas inter-relações, um período marcado 

pelo uso do método chamado geossistema (MENDONÇA, 2001). 

Já no início dos anos 60, o método geossistêmico proposto por V. Sotchava, se tornava 

a nova abordagem metodológica para a natureza, porém ainda permanecia dissociado da 

sociedade. As correntes de pensamento contrárias ao positivismo, se fortaleceram em termos 

ideológico-filosóficos e novas concepções teórico-metodológicas passaram a ser aplicadas, tais 

como o marxismo, possibilitando um salto qualitativo na abordagem das diferentes realidades 

até então vistas predominantemente sob a ótica do positivismo. O livro de Yves Lacoste, 

publicado na França, intitulado como “A Geografia serve antes de mais nada para fazer a 

guerra”, representa um marco que retratou a aplicação dessas novas concepções ideológico-

políticas na Geografia, ciência até então positivista (MENDONÇA, 2005). 

No início da década de 80, Alan Geoffrey Wilson, um geólogo com viés humanista 

especializado em análise dos sistemas urbanos, reconheceu em sua obra três tipos de sistema, 

os aplicando nas Geografias física e humana, afirmando que a abordagem sistêmica preocupa-

se com a complexidade, identificação, e com a compreensão de seus efeitos, buscando métodos 

que forneçam instrumentos que auxiliem no planejamento e na resolução de problemas. 

Entretanto concluiu que, mesmo avançando rapidamente, ainda era necessário muito trabalho 

empírico (GREGORY, 1992, p. 231). 
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Aprimorada sobretudo do ponto de vista da modelização e quantificação dos elementos 

naturais, a abordagem sistêmica tem sido apresentada por grande parte dos estudos de Geografia 

física, decorrentes da Teoria Geral dos Sistemas, entretanto a abordagem das relações sociais 

enquanto componente das diversas paisagens tem sido negligenciada, pois não consideram que 

essas relações estão em um movimento constante de influências recíprocas (MENDONÇA, 

2005, p.60).  

Faz-se necessário ressaltar a distinção entre análise sistêmica e Teoria Geral dos 

Sistemas, pois “a análise sistêmica pode otimizar matematicamente algum atributo das relações 

internas e entre os sistemas, e a teoria Geral dos Sistemas, que implica que todos os sistemas 

podem ser compreendidos pela aplicação dos princípios sistêmicos” (GREGORY, 1992, p. 

238).  

Para compreender o espaço a partir da análise sistêmica, não se pode excluir o homem, 

mas sim compreender que ele é parte integrante, e atua como agente transformador do espaço 

onde se insere. Um grande erro que a Geografia cometeu, foi simplificar o homem, não levando 

em consideração suas especificidades e complexidades, pois o homem é um animal, um ser 

biológico como outros seres, entretanto produz cultura, a qual é considerada fundamental para 

a evolução de indivíduos mais complexos. A cultura não exclui a natureza, mas se desenvolve 

dentro dela, e é isso que a sociedade moderna insiste em ignorar (PORTO GONÇALVES, 2006, 

p. 76). 

Suertegaray (1991) deixa explícito que um novo conceito de ambiente deve ser adotado, 

onde o homem esteja dentro desse ambiente e não excluído do mesmo, e salientando que a 

ciência geográfica também precisa mudar e deixar de ser disjuntiva e ser conjuntiva. Portanto, 

fica claro que para compreender o todo, deve-se analisar a partes, e cada uma com suas 

particularidades, que somando-se integram o todo, assim como Ross (2006, p.21) afirma: 

 

as sociedades humanas, compostas por entes biológicos, que fazem parte 

permanentemente dos componentes da natureza; vivendo em função dos 

fluxos de energia e matéria, não podem ser vistas como elementos estranhos 

à natureza, ao contrário, devem ser entendidas como pertencentes a esse 

contexto e, portanto, como parte fundamental dessa dinâmica. 

 

Assim, para compreender o cenário atual de degradação ambiental, bem como sua 

origem, evolução e a recuperação de áreas nessa condição, se faz necessário uma abordagem 

holística dos processos dinâmicos da biosfera e as interações humanas com a terra, trazendo 

alguns conceitos tangentes a essas inter-relações. 
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Segundo Mendonça (2005) o tratamento da temática ambiental é uma atividade 

complexa do ponto de vista teórico e mais ainda do ponto de vista da práxis, e reforça que, para 

se obter resultados satisfatórios acerca das tentativas de recuperação de ambientes degradados, 

ou em processo de degradação e posterior conservação, é preciso desenvolver ações do ponto 

de vista da holisticidade dessa temática.  

Ao analisar a trajetória humana, desde os primórdios dos tempos, quando o homem 

ainda era coletor até os dias de hoje, percebe-se o quanto se tem provocado sérias alterações no 

ambiente. Essas alterações ou impactos, sejam eles negativos ou positivos, em sua maioria são 

oriundos das atividades econômicas desenvolvidas por esse agente transformador: o homem. 

A partir da revolução agrícola mundial, que antecedeu a revolução industrial, surgiram 

novas formas de organização econômicas, a burguesia que começava a tomar forma entendia 

que a construção e o acúmulo de riquezas se daria a partir do aprimoramento das técnicas de 

cultivo, ou seja, era preciso potencializar o trabalho para cultivar ainda mais a terra. Então, 

espaços ora utilizados para a produção destinados ao uso e consumo, passaram a ser usados 

para a produção de mercadorias com valor de troca (PORTO GONCALVES, 2006, p.110). 

Observou-se que junto com o crescimento econômico, os processos erosivos do solo também 

cresceram, e continuou crescendo ao longo de décadas, resultando na atual degradação dos 

solos. 

O processo de degradação dos solos, resulta em acelerada perda de material, seja em 

qualidade ou em volume. Entretanto é importante frisar que a perda de solo não quer dizer 

necessariamente que a terra desapareça, normalmente significa a deterioração das suas 

propriedades químicas e físicas, anulando a fertilidade do solo, reduzindo a microbiota, e assim 

deixa de ser produtivo (GUERRA; JORGE, 2014).  

O Brasil possui um histórico agroexportador que remonta desde a época da colonização, 

período no qual o pau-brasil foi quase extinto pela lógica extrativista e não preservacionista da 

natureza. Seguido do ciclo do ouro, logo o café, a cana de açúcar, entre outros, e por fim chega-

se hoje na soja, chamada por muitos como ouro verde. Pode-se dizer que a degradação 

socioambiental remonta desse mesmo período, onde a natureza, a terra e os povos que aqui 

viviam já eram negligenciados. 

Diante do anúncio do governo federal em 1950 sobre a proposta do 1º Plano Nacional 

de Reforma Agrária da Nova República, esses povos negligenciados, chamados camponeses, 

promoveram uma movimentação e pressão que repercutiu no seio dos trabalhadores urbanos e 

se ampliou com o apoio dos sindicatos, estudantes e intelectuais e nenhum segmento da 

sociedade ficou indiferente às proporções atingidas. Muitos conflitos e manifestações tanto de 
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grandes proprietários como de camponeses marcaram esse período, e a proposta do plano sofreu 

doze reformulações durante seis meses, até sua versão final. Mas esse momento ilustra a questão 

do campo no Brasil, que é considerada historicamente resolvida, diante da alta industrialização 

urbana alcançada até então. Entretanto os fatos desmentem tal proposição, e ainda hoje a 

questão agrária continua ocupando um lugar de destaque na problemática geral da sociedade 

brasileira (MOREIRA, 2012).  

O processo de industrialização da agricultura brasileira, decorreu entre as décadas de 

1960 e 1980, incorporando mudanças a nível administrativo-organizacional e técnico ao 

processo de produção, e com o apoio do Estado, visando a acumulação capitalista, substituindo 

as velhas forças produtivas da agricultura, por novas forças produtivas do tipo industrial. Neste 

processo de industrialização da agricultura, iniciou-se um movimento de reconcentração 

fundiária no interior do país e a atuação estatal, a partir de créditos fundiários, beneficiou as 

ditas culturas modernas de grande base tecnológica, suprindo interesses dos grandes 

proprietários rurais. O estado de Goiás foi afetado por esse novo processo de transformação no 

campo, já que sua economia era baseada nas atividades agropecuárias (ESTEVAM, 1998). 

Ainda na década de 50 a pecuária, atividade predominante em Goiás, alargou suas 

fronteiras em 23%, acima do crescimento médio nacional de 13% (GUIMARÃES, 2016), o que 

levou a estrutura agrária goiana a sofrer consequências das transformações técnico-produtivas 

pois, ao receber o fluxo migratório sulista, o processo de privatização das terras foi acelerado, 

e a partir da década de 70 a concentração fundiária cresceu no interior do estado. Enquanto nas 

décadas de 50 a 60 predominavam propriedades de até 50 ha, a partir da década de 70 foi 

crescente o número de propriedades com 100 ha a 1.000 ha, e a classe de 2.000 ha a 20.000 ha 

cada vez mais ostentando uma considerável expansão (ESTEVAM, 1998). Pode-se atribuir a 

esse surto ocupacional, os baixos preços das terras goianas ainda não exploradas, e a 

possibilidade de agregação de maiores áreas de terras, mesmo que em lugares mais distantes 

dos polos comerciais.  

Para Estevam (1998), o processo de modernização da agricultura em Goiás foi parcial, 

geograficamente, visto um maior desenvolvimento do centro-sul goiano, e economicamente, já 

que a maior parte dos recursos para financiamentos foram destinados para os grandes 

produtores, concentrados no cultivo de produtos que permitiam a mecanização e a exploração 

em grande escala. O período de 1970 a 1980 foi o divisor de águas da transformação do espaço 

rural goiano, tanto espacial, como socioeconomicamente, pois, 
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o mundo do trabalho no campo entrou em processo de rearticulação. O 

aprofundamento da diferenciação de classes, os novos moldes de acesso à terra, a 

deterioração de laços tradicionais de convivência e a proeminência de relações 

monetárias imprimiram nova face na organização sócio-econômica regional. O 

processo de seu de forma heterogênea em função dos diversos agentes produtores: as 

empresas agrícolas e agroindustriais constituíram relações de produção avançada e 

puramente capitalista, enquanto os produtores menores tiveram que moldar-se à nova 

ordem dentro de limitadas possibilidades (ESTEVAM, 1998, p.179).  

 

 

O município de Jataí, não muito diferente dos municípios centro-sul goiano, ainda tem 

sua economia baseada na agricultura e pecuária, beneficiado pelas condições edafoclimáticas 

locais. Apesar de ser um dos principais municípios produtores de grãos do país, a agricultura 

familiar é bastante expressiva, notado pelo número de assentamentos rurais já implantados, 

sendo seis atualmente, e três associações de agricultores familiares. Portanto, é necessário 

provocar essa reflexão sobre as relações de produção no espaço agrário e seus impactos 

ambientais regionais.  

 

2.1.1 Degradação ambiental: tudo começa com o uso da terra 

 

Para se tratar da degradação ambiental, ou degradação da terra, faz-se necessário 

destacar o conceito adotado de ‘terra’, o qual é usado pela FAO, definido como “uma área 

delineável da superfície sólida da Terra, cujas características incluem todos os atributos da 

biosfera, verticalmente acima ou abaixo dessa superfície, incluindo aquelas da atmosfera mais 

baixa (bacia aérea), o solo e a geologia, a hidrologia, a população vegetal e animal, o modelo 

de assentamento humano e os resultados físicos da atividade humana do passado e do presente. 

(ALMEIDA; ARAUJO; GUERRA, 2005, p. 17).  

A transformação da superfície terrestre do natural para o antropizado pode ocorrer de 

forma bastante agressiva. A supressão da vegetação é uma das principais formas de 

desencadeamento da degradação ambiental, pois afeta diretamente no equilíbrio dos demais 

recursos no ambiente, já que são inter-relacionais. 

A redução dos potenciais recursos renováveis por uma combinação de processos que 

agem sobre a terra, é resultado da degradação ambiental, essa redução pode ocasionar o 

abandono ou ‘desertificação’ da terra, acontece tanto por processos naturais, como processo 

induzidos pelo homem. Os processos naturais podem desencadear a partir do ressecamento do 

clima atmosférico, processos naturais de erosão, alguns outros de formação do solo ou uma 

invasão natural de plantas ou animais nocivos. E os processos não naturais, devido às ações 

antrópicas, podem estar ligados diretamente sobre o terreno, ou indiretamente, em razão das 
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mudanças climáticas adversas, também induzidas pelo homem (ALMEIDA; ARAUJO; 

GUERRA, 2005, p. 19).  

Existem diferentes formas de degradação relacionadas aos elementos que compõe uma 

unidade de terra, e muitas dessas formas não são reversíveis. Além do desmatamento, outra 

forma de degradação bastante conhecida é a erosão do solo, a qual é muito preocupante e não 

é facilmente reversível, pois os processos de formação e regeneração do solo são muito lentos.  

O processo de crescimento da produção de alimentos no mundo também gerou impactos 

ambientais negativos aos solos, tais como à perda do habitat natural devido ao uso excessivo 

de pesticidas e fertilizantes, afetando a produção de alimentos (ALMEIDA; ARAUJO; 

GUERRA, 2005, p. 19).  

No meio rural, uma grave consequência da degradação é a queda da produtividade, 

gerando a necessidade crescente de insumos para manter a produção no mesmo nível. Conforme 

boletim da FAO (1978), os nutrientes são mais escassos no subsolo em relação as camadas 

superiores, logo para manter a produtividade quando essas camadas são perdidas, utiliza-se 

mais fertilizantes. Consequentemente, o custo da produção é elevado, e ainda assim essa falta 

de nutrientes não é totalmente compensada. 

Quando se trata de produção no campo, compreender a relação entre o solo e o manejo 

que é dado a ele torna-se imprescindível. Não há como discutir meios sustentáveis de se 

produzir sem que se discuta o berço dessa produção, o solo, que segundo Santos (2009) pode 

conter e suportar vida e não é um recurso renovável à escala humana. 

De acordo com a pedologia (pedon = solo + logia = estudo), solo é a coleção de corpos 

naturais dinâmicos que contém matéria viva e é resultante da ação do clima e da biosfera sobre 

a rocha, cuja transformação em solo se realiza durante certo tempo e é influenciada pelo tipo 

de relevo (LEPSCH, 2010).  Assim, o solo passa a existir a partir da incorporação de matéria 

orgânica ao material originado na decomposição da rocha por meio do intemperismo e da 

presença de organismos vivos. Dessa forma, a estrutura de um solo é dinâmica, pois há a 

continuação do intemperismo, o crescimento de raízes da cobertura vegetal, e a ação dos 

organismos que nela trabalham, seja decompondo a matéria orgânica, ou ainda movimentando 

as partículas e permitindo a penetração de ar e água.   

Enfim, o solo é o produto final da atuação do clima e dos organismos, chamados de 

fatores ativos, sobre as rochas e os sedimentos, chamados de fatores passivos (NASCIMENTO, 

2017), representando um elemento natural de grande relevância, de forma direta ou indireta, é 

dele que provém os alimentos, pois também filtra as águas das chuvas, possibilitando que 
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retornem à superfície por meio das nascentes, sustenta a biodiversidade das florestas, campos e 

Cerrados (LEPESCH, 2010). 

Muito se preocupa com a biodiversidade que está acima do solo, a qual tem seu papel, 

pois contribui com a sustentabilidade dos ecossistemas e serve como reservatório de recursos 

genéticos para os mais diversos usos. Entretanto, negligencia-se a biodiversidade abaixo da 

superfície, a que compõe o solo, sendo centenas ou milhares de invertebrados por metro 

quadrado, e milhões de bactérias por grama de solo, sem a qual a produção vegetal e animal 

não estaria garantida. Destaca-se os organismos com elevada biomassa no solo, como as 

minhocas, besouros, cupins e formigas, esses últimos são comumente considerados como 

pragas agrícolas, porém na verdade em sua maioria não o são, pois, todo e qualquer organismo 

no solo desempenha um papel fundamental para a vida no planeta, seja na transformação do 

carbono, ciclagem de nutrientes, manutenção da estrutura do solo, ou controle biológico 

(MOREIRA, 2014).  

O mapeamento dos solos representa uma ferramenta de gestão para o desenvolvimento 

sustentável da agricultura. Os levantamentos de solos no Brasil são baseados no Sistema 

Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS), o qual é multicategórico, hierarquizado até o 

quarto nível, compreendendo as categorias de ordem, subordem, grande grupo e subgrupo. Há 

a intenção de estruturá-lo até o sexto nível, que seria o de séries, para ser apresentado em escala 

de 1:50.000 ou maior. Os levantamentos pedológicos que existem atualmente não são 

compatíveis com as necessidades de planejamento de propriedades agrícolas, comumente são 

usados os mapas da FAO, Radambrasil e Embrapa, os quais têm nível de detalhamento de 

1:100.000 ou menor (MARQUES JUNIOR, 2014). 

Como o solo é um sistema complexo, sua classificação pode ser variada, seguindo 

diferentes interesses. Entretanto, já não cabe mais apenas o agrupamento por características 

morfológicas, decorrentes da dinâmica pedogenética ou geogenética. É preciso identificar as 

similaridades a partir do quão adequado é o meio para determinado uso, bem como a 

significação desse uso frente às necessidades do indivíduo e da coletividade (D’AGOSTINI; 

SCHLINDWEIN, 1998, p. 27). 

 

“A classificação natural de solos, engendrada muito mais pela intenção de 

emprestar-lhe significado para utilizações específicas do que de ordenar pura 

e simplesmente os corpos naturais, implica um passo na direção da 

complexidade no ato de classificar. [...]. Embora a estrutura desses sistemas 

guarde a lógica de hierarquia de categorias, herdada dos sistemas de 

classificação de populações dos reinos vegetal e animal, classificar já não é 

mais apenas caracterizar e ordenar; significa considerar também percepções 
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que conferem a questão um acréscimo de complexidade” (D’AGOSTINI; 

SCHLINDWEIN, 1998, p. 21). 

 

O reconhecimento do ser humano como parte do meio, parte do que classifica, descreve, 

modela, e interpreta permite que se defina um grau de adequação do solo de acordo com a ação 

proposta, e não apenas conforme suas características físicas, como são dadas desde sempre 

(D’AGOSTINI; SCHLINDWEIN, 1998, p. 28). 

Na medida em que se expande as áreas cultiváveis, reduzindo a disponibilidade das 

mesmas, deixa-se de considerar e delimitar extensões no meio que seja adequado a 

determinados usos e procedimentos, e ainda mais importante, saber avaliar se são adequados 

frente às características do meio disponível (D’AGOSTINI; SCHLINDWEIN, 1998, p. 29). 

Quando não manejado adequadamente, o solo entra em um processo de erosão, processo 

esse que, segundo Bognola, Andrade e Maeda (2014, p. 52), é “responsável pela perda da 

camada superficial do solo, que contém a maior porcentagem de nutrientes, concorrendo assim 

para a diminuição da capacidade produtiva do solo e para alterações na qualidade da água de 

mananciais hídricos”. 

 A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO, 2015) 

apresenta dados alarmantes sobre os solos mundiais. Apenas 11% da superfície terrestre não 

possui limitações agrícolas, em 28% o clima é muito seco, em 10% é muito úmido, em 23% o 

solo apresenta desequilíbrios químicos cítricos e em 22% é muito raso, e os 6% restantes estão 

permanentemente congelados. Torna-se imprescindível que o manejo dos solos agricultáveis e 

da água ocorra por meio de práticas conservacionistas. 

Frente ao reconhecimento crescente do conservacionismo no meio agrícola, e 

especialmente em relação ao solo, a avaliação tem sido conduzida considerando os riscos de 

utilização, e não apenas a aptidão de uso (D’AGOSTINI; SCHLINDWEIN, 1998, p. 35). 

 

O processo dialético na avaliação da qualidade do uso do solo se dá a partir 

da manifestação e ponderação de critérios que se expressam em determinadas 

condições do meio, e não a partir de características do meio frente a uma 

intenção de uso (D’AGOSTINI; SCHLINDWEIN, 1998, p. 36). 

 

A Carta Mundial dos Solos, publicada pela FAO (2015), incumbe a responsabilidade de 

gestão sustentável dos solos aos indivíduos, setor privado, grupos e comunidade científica, 

governos, e organizações internacionais, ressaltando a importância desse bem para a sociedade 

atual, e ainda mais, para a vindoura.  

Entretanto, o discurso de uma parte dos ambientalistas afirma que os homens estão 

destruindo a natureza, mas essa afirmação confunde a identidade dos verdadeiros amigos, e dos 
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inimigos, de uma prática socialmente justa e ecologicamente responsável. Na atual sociedade a 

maior parte da população não é possuidora de terras, e consequentemente dos recursos naturais, 

muito menos pode ser responsabilizada pelo uso que é dado a esses recursos. Na realidade, são 

os proprietários das terras e dos outros meios de produção, que, em função da própria 

concorrência, se veem compelidos a aumentar a produtividade de suas empresas sob pena de 

deixarem de ser capitalistas, lançando mão das técnicas mais eficazes, sejam elas ecológicas ou 

não, desrespeitando os tempos dos ecossistemas ou os humores dos trabalhadores (PORTO 

GONÇALVES, 2006, p. 115). 

Já não é tempo de considerar apenas a eficiência técnica em produzir, torna-se 

necessário assegurar o menor custo entrópico possível na produção. “A qualidade da relação 

produtiva que o homem mantém com o meio já não se expressa apenas pelas dimensões do 

resultado, mas também pelas características do processo” (D’AGOSTINI; SCHLINDWEIN, 

1998, p. 49). 

O conservacionismo ainda não é o critério mais importante que orienta o uso das terras 

agrícolas, porém o significado de cada um dos critérios necessita ser reinterpretado no contexto 

em que se impõe a nova dimensão da atividade agrícola. Portanto é o contexto que dá 

significação ao critério, na medida em que induz à necessária reconstrução dos conceitos 

(D’AGOSTINI; SCHLINDWEIN, 1998, p. 49). 

A demanda mercadológica, não pode ser o fator determinante para a produção, deve-se 

também considerar e respeitar o equilíbrio ambiental, valorizar os agricultores e trabalhadores 

da terra, ou seja, o resultado não pode ser apreciado se todo o processo de produção for social 

e ambientalmente danoso. 

Segundo Almeida, Araújo e Guerra (2005) práticas agrícolas mais amistosas estão se 

espalhando em diversos países do mundo, inclusive na América do Sul. Técnicas essas que 

buscam minimizar as operações de preparo do solo e reduzir o potencial erosivo, tais como 

terraceamento, barreiras vegetativas, gestão da água de irrigação, que controla a salinização e 

diminui a quantidade de água por hectare. Os profissionais envolvidos estão percebendo que a 

erosão e as questões associadas não são problemas apenas locais, mas afetam bacias 

hidrográficas inteiras, e o seu retrato e gerenciamento, hoje está facilitado pelo uso dos Sistemas 

de Informação Geográfica (SIGs). Os SIGs compõem um banco de dados que integram 

informações como altitudes, solos, práticas de cultivo, precipitação, declividade, drenagem, 

possibilitando a construção de mapas que beneficiam a compreensão de determinada região 

agrícola ou bacia hidrográfica. 
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As informações contidas nesses mapeamentos podem ajudar os proprietários de terra a 

gerenciar suas práticas de manejo do solo, indicando áreas mais aptas às práticas agrícolas, bem 

como áreas tendenciosas a degradação. Entretanto, não devem ser negligenciadas as técnicas 

que buscam melhorar a saúde do solo, aumentando a agregação de matéria orgânica e ciclagem 

de nutrientes, bem como conservação do solo através das práticas de manejo biológicas, tais 

como adubação verde, culturas de cobertura, sistemas agroflorestais (SAFs), e rotação de 

culturas (ALMEIDA; ARAÚJO; GUERRA, 2005, p. 23) 

 

2.2 Bases teóricas agrárias 

 

O campo brasileiro tem sido cada vez mais desnaturalizado e mediado pela técnica. A 

natureza encontrada no campo é vista apenas como um recurso que precisa ser aproveitado, que 

seja pela atividade do turismo rural ou ecológico. Diante desse tecnicismo e dos muitos 

progressos da ciência, cujos resultados nem sempre são usados para o bem comum, sim para a 

produção, reprodução e para o acúmulo de capital, reflete-se sobre o passado, o presente e o 

momento mais crucial, o futuro do homem nesse planeta. É bastante clara a crise ecológica 

vivida no presente, a tendência é seu acirramento para o futuro.  

Mendonça (2005, p.12) deixa claro essa situação de crise quando afirma que a qualidade 

de vida do homem apresenta uma queda sem limites nos últimos anos, apesar da evolução da 

sociedade humana se encontrar marcada pelos principais progressos do ponto de vista da ciência 

e da tecnologia em toda a história da humanidade. Porém diante da dominação do capital e o 

incentivo ao consumismo, preocupam-se apenas a quantidade de tudo que é produzido, 

abdicando da qualidade dessa produção. 

Moscovicci (1968, apud VESENTINI, 1997, p.16) destaca a grande problemática de 

cada século, não necessariamente resolvidas, mas que foram se somando, a saber: o século 

XVIII colocou a questão política (da liberdade e da República), o século XIX a questão social, 

e o século XX a problemática ambiental-ecológica. Continuamos com a mesma ênfase nesse 

século XXI: as questões ambientais, a crise ecológica. 

A espécie humana está em seu auge populacional, tanto em expansão geográfica como 

de poder e de produtividade, entretanto, concomitantemente, está em processo de reversão de 

qualquer progresso alcançado mais aceleradamente do que o tempo gasto para cria-lo. O poder 

alcançado pelos homens representa em si uma ameaça. É certo que nenhuma espécie pode 

crescer indefinidamente, é incerto apenas se a autodestruição será explosiva, antes de prosseguir 
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gradativamente, por meio da destruição de hábitats, poluição, fome, e extermínio de outras 

espécies e recursos base para a existência humana (DIAMOND, 1992).  

As relações de produção foram o caminho trilhado diretamente para essa crise ecológica 

vivida desde o século passado, pois o modo capitalista promove massivamente a apropriação e 

a dominação da natureza, fazendo com que a agricultura capitalista e industrial crescesse 

desenfreadamente, provocando a “territorialização dos monopólios e a monopolização do 

território” (OLIVEIRA, 2014, p. 2086).  

A territorialização dos monopólios atua no controle da propriedade privada da terra, do 

processo produtivo no campo e do processamento industrial da produção agropecuária, de 

maneira simultânea. A monopolização do território é desenvolvida pelas empresas de 

comercialização e de processamento industrial, que sem produzir no campo, controlam através 

de mecanismos de subordinação, camponeses e capitalistas produtores no campo (OLIVEIRA, 

2014, p. 2086). 

Pode-se imputar ao sistema capitalista monopolista uma corresponsabilidade pela 

degradação ambiental, econômica e sociocultural vigente, a partir do momento que transformou 

a natureza em recurso, dando a todos os seus elementos um preço, desprezando seu valor, e 

dando o mesmo destino, inclusive ao homem.  

Assim, parte dos homens foi subjugada por outros que se titularam mais inteligentes, e 

portanto superiores, afirmando-se dignos de apenas exercer o pensamento e segregando-se 

daqueles que julgavam ser apenas trabalhadores braçais, massa executante de tarefas a eles 

infligidas. Esse foi e ainda é um processo nada rápido e muito doloroso, e Porto Gonçalves 

(2006, p.47-48), confirma quando relata que, 

 

o processo de expropriação do trabalhador da terra e de seus outros 

instrumentos e meios de produção não foi econômico. Ele se deu através de 

violência, com muito sangue, suor e lágrimas. Isso quer dizer que para a 

economia funcionar sob a forma capitalista pressupõe, não só na origem, mas 

no dia a dia, mecanismos extra-econômicos dos quais lança mão para garantir 

que o trabalhador venda a sua capacidade de trabalho. 

 

Se não houver uma parte da sociedade totalmente desprovida de meios próprios para 

produzir a sua vida, o trabalho assalariado não existe e sem ele o capital não tem sentido. A 

continuidade ou a reprodução de uma sociedade em bases capitalistas pressupõe a garantia dos 

meios materiais necessários a cada ciclo de produção, como também a reprodução das classes 

sociais. Dessa forma garante-se também que sempre exista pessoas sem condições de se auto 
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manter, que são obrigadas a se submeter aos donos do capital (PORTO GONÇALVES, 2006, 

p. 48). 

Qualquer outro modo de vida coexistente ao sistema capitalista é pressionado até o 

ponto de se desfazer, pois o “capitalismo se afirma ao desorganizar os diversos modos de 

produção fundados no valor de uso e a primeira condição para isso é separar os indivíduos da 

sua ambiência sócio-natural” (PORTO GONÇALVES, 2006, p. 116), ou seja, a ruptura entre o 

homem e a natureza, a qual tem sido discutida até o presente momento, se justifica nos 

princípios de subordinação capitalista.  

A subordinação do homem e da natureza ao capital fica bem explícita no pensamento 

de Lutzenberger (1990, p.40): 

 

em pouco tempo teremos consumido até a última gota de petróleo e o último 

pé cúbico de gás natural, acabaremos consumindo, terraplenando ou 

pavimentando o ultimo hectare de floresta. O último metro quadrado de solo 

fértil terá cedido à erosão ou se encontrará toxificado pelos pesticidas. Estarão 

exauridas as últimas minas. Domadas estarão as últimas grandes quedas. 

Desaparecerá a majestade das Cataratas do Iguaçu, como já desapareceram as 

Sete Quedas, não obstante pertencerem a parque nacional, supostamente 

intocável. Não tardará o assoreamento que incapacitará a última grande usina 

hidráulica. Os últimos pântanos estarão drenados ou transformados em lixões. 

A poluição ou dessalinização terá apagado o último viveiro de fauna aquática 

no ultimo estuário[...]. Áreas sempre maiores, dezenas, depois centenas de 

milhares de quilômetros quadrados de terras antes produtivas serão 

transformadas em paisagens lunares [...]. Além da perda de produtividade do 

solo, da beleza paisagística, do valor residencial e recreativo nestas grandes 

chagas incuráveis, será dramática a morte por poluição nos cursos d’água pela 

lixiviação de ácidos e sais, quando não de metais pesado. Há ainda os efeitos 

maléficos das chuvas acidas. 

 

O desenvolvimento e a mundialização do capitalismo, continua levando ao predomínio 

da mesmice, à homogeneização da paisagem, dos valores, da cultura, enfim, do espaço. Os 

outros, ou os que destoam dessa homogeneidade, vão sendo exterminados, subjugados, 

incorporados. Daí se tem o genocídio e o terricídio, ou seja, a extinção de povos e a degradação 

ambiental para a criação de uma segunda natureza.  

A intensa transformação permanente, baseada na lógica do valor de troca, desenraiza os 

homens tanto de seus valores tradicionais, como de sua terra, a qual é profundamente 

modificada. Diante desse contexto que se destaca a luta pelo estabelecimento e pela preservação 

do patrimônio cultural, histórico e ecológico, numa tentativa de evitar um extermínio total do 

passado e da natureza, daquilo que do ponto de vista da lógica da mercadoria, ou dos interesses 

classistas dominantes atuais, não tem utilidade ou valor. Essa necessidade de preservação nasce 
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da ameaça de extermínio do que já existiu, enquanto natureza, ou do desaparecimento de obras 

da sociedade do passado (VESENTINI, 1997, p. 52-54). 

Esse pensamento contracorrente tem sido aderido por muitos indivíduos que prezam 

pelos valores e não pelo preço, pela conservação da natureza e não sua degradação, pois afinal 

compreenderam que a sobrevivência humana é indissociável da existência da natureza. Para 

Porto Gonçalves (2006, p. 135) “trata-se de um outro projeto de sociedade; de um outro sentido 

para o viver; de uma outra cultura que subordine as técnicas aos seus fins e não fique 

subordinada a elas. Afinal, um outro modo de vida exige um outro modo de produzi-la”. 

 

2.2.1 Agricultura e os modelos de apropriação da natureza: tradicional x moderno. 

 

No mundo contemporâneo é possível diferenciar dois distintos modos de apropriação 

da natureza, ou dos ecossistemas, segundo Toledo e Barrera-Bassols (2015), o primeiro 

identificado com modo agrícola, tradicional ou camponês, originado há dez mil anos, produto 

da revolução neolítica; e o segundo, modo agroindustrial, ocidental, ou moderno, com apenas 

200 anos de existência, produto da revolução industrial e científica.  

Esses dois modos trazem conceitos diferenciados e consequências divergentes que 

podem ser facilmente notadas nos dias atuais. O modo camponês trabalha em pequena escala e 

com grande diversidade de produção, autossuficiência e produtividade ecológica, fazendo uso 

da energia solar e biológica; enquanto o modo agroindustrial, trabalha em médias e grandes 

escalas, em altíssimos níveis de produtividade, porém suas principais fontes de energia são 

combustíveis fósseis (TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2015, p. 61). Cabe aqui uma análise 

histórica e comparativa, a partir de uma abordagem socioecológica, entre esses dois modos tão 

contrastantes. 

Pode-se considerar que a agricultura foi descoberta pelo ser humano acidentalmente, 

homens que eram caçadores-coletores, e por meio do descarte das sementes coletadas e a 

observação do comportamento das plantas, domesticaram-nas sem nenhum plano, passando 

então a ser agricultores. É importante observar que o advento da agricultura foi um marco tanto 

para o bem como para o mal, com ela vieram o aumento da produção e o armazenamento de 

alimentos, mas também a extrema desigualdade social, as doenças, o despotismo que aflige a 

existência humana moderna (DIAMOND, 1992).  

Para Diamond (1992), com base na recente ciência paleopatologia, três motivos podem 

ser elencados para explicar que a agricultura trouxe malefícios à saúde. Em primeiro lugar, a 

dieta variada dos caçadores-coletores, equilibrada entre proteínas, vitaminas e minerais, 
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enquanto os agricultores se alimentavam majoritariamente a partir do cultivo de amidos, ou 

seja, carboidratos. Em segundo lugar, a dependência de uma ou de poucas culturas, aumentando 

o risco de fome, caso houvesse perda da colheita. Por fim, em terceiro lugar, as doenças que 

perduram atualmente são características apenas de sociedades desnutridas, sedentárias, 

superpovoadas, e que constantemente os indivíduos infectam-se uns aos outros e contaminam-

se a si mesmos com seu próprio esgoto.  

A dependência de uma ou de poucas culturas não foi homogênea em todos os lugares, e 

a cultura da diversidade de plantas foi, e ainda é, mantida por muitas sociedades tradicionais, 

que se encontram espalhadas por todo o mundo. Toledo e Barrera-Bassols (2015, p. 57) afirma 

que essas sociedades tradicionais “são grupos humanos rurais que não foram transformados 

pelo fenômeno da modernização agrícola”, responsáveis por interagir com os acervos de 

diversidade biológica do planeta, manejando e conservando a diversidade agrícola, seja ela 

silvestre ou domesticada. 

A agrobiodiversidade atual se deve à manipulação de genomas de plantas e animais, 

visando favorecer organismos que seriam úteis para a espécie humana, esse foi um evento que 

mudou o curso da humanidade, bem como o de todo o universo natural. A criação de milhares 

de espécies por meio dos processos de domesticação constituiu um salto qualitativo na evolução 

humana, levando a um novo contingente de organismos, somando, e não substituindo, às 

espécies e variedades silvestres. Esse processo de domesticação foi resultado de uma série de 

fatores biológicos, ecológicos, sociais e culturais (TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2015, p. 

50). 

Uma característica essencial da criação de espécies domesticadas é que dentro de cada 

uma das espécies de plantas úteis para os seres humanos, é possível identificar centenas ou 

mesmo milhares de variedades ou raças, sendo que cada raça ou variedade geralmente apresenta 

um desenho genético que responde a condições ecológicas específicas – diferentes graus de 

umidade, temperatura, diversos ciclos ou ritmos naturais, limiares climáticos ou de solos 

(fatores físico e químicos) – e a necessidades de consumo humano – tamanho, cor, aroma, 

capacidade de manejo, disponibilidade espacial e temporal, valor nutritivo ou artesanal, etc. 

Essa diversificação genética gerada pelo ser humano, é o produto de um profundo conhecimento 

ecológico sobre as condições locais, cultivado ao longo do tempo e do espaço. E a erosão dessa 

diversidade fitogenética é causada pela substituição do germoplasma nativo por novas 

variedades de alto rendimento. A erosão de genomas é devastadora, pois todos os genes de uma 

espécie nativa são perdidos quando uma outra espécie é introduzida ou quando a complexidade 
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do hábitat agrícola se perde sob os padrões da agricultura industrial (TOLEDO; BARRERA-

BASSOLS, 2015, p. 55). 

Além dessa erosão genética, causada pelo modo agroindustrial, a divisão de classes foi 

agravada, e a luta por espaço e por direitos é cada dia mais acirrada. Pode-se considerar que a 

divisão de classes teve origem a partir da prática da agricultura. Os caçadores-coletores não 

possuíam fontes concentradas de alimentos, tais como pomares e gado, pois viviam de plantas 

silvestres e animais selvagens, os quais eram obtidos diariamente por todos, exceto por crianças, 

doentes ou velhos, e não havia reis, nem parasitas sociais que consumiam os alimentos 

produzidos por outros. Logo, somente em uma população que pratica a agricultura poderia 

surgir o contraste entre as massas, que eram atacadas por doenças, e uma elite não produtiva 

que permanecia saudável (DIAMOND, 1992). 

O Brasil foi gerado com base no modo agroindustrial, subjugando, e até exterminando 

os povos que já viviam em suas terras, os quais existiam no moldes do que hoje se entende 

como modo tradicional, ou camponês.  Passou a ser nada mais do que uma colônia exportadora 

de grandes quantidades de matéria-prima até a sua “independência”. Porém, mesmo 

independente, o país continua no patamar de exportador de matéria prima.  

A economia brasileira ainda é baseada na agricultura, e não há como discutir a crise 

ecológica sem refletir os processos de transformação, subjugados pelo capitalismo, que resultou 

nesse modelo de produção atual. Para Oliveira (2014, p. 2084) “a agricultura sob o capitalismo 

monopolista mundializado, passou a estruturar-se uma tríade: a produção de commodities, as 

bolsas de mercadorias e de futuro e os monopólios mundiais”. Logo, o foco dessa agricultura 

capitalista não é a produção de alimentos, e sim a produção e reprodução de capital, basta 

analisar esse cenário e os atores que nele atuam. 

A partir das commodities, toda a produção agropecuária, silvicultura e extrativista, foi 

transformada em mercadorias disponíveis para a aquisição do mercado mundial, 

independentemente do local dessa produção, fazendo com que a produção de alimentos 

deixasse de ser questão estratégica nacional. São exemplos de commodities: o milho, trigo, 

arroz, soja, algodão, cacau, café, açúcar, etanol, entre outras. Por conseguinte, os preços 

mundiais das commodities são regulados pelas bolsas de mercadorias e futuro. A constituição 

dos monopólios mundiais na agricultura permitiu o controle monopolista da produção das 

commodities do setor, pois as empresas mundiais têm nas multinacionais suas bases 

constituintes, e formaram-se pelo processo mundial de investimentos diretos de capitais através 

das filiais, fusões, associações, franquias, etc. As empresas mundiais se originaram tanto de 

empresas estrangeiras, como das empresas nacionais, as quais possuindo o controle 
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monopolista da produção, buscam a mundialização, por meio da associação majoritária à 

empresas nacionais concorrentes (OLIVEIRA, 2014, p. 2084-2085). 

Atualmente as empresas transnacionais com capital de origem na Suíça (Syngenta), 

Estados Unidos (Monsanto e Dow), Alemanha (Bayer e Basf) e Holanda/Israel (Milenia) é que 

têm maior participação nas vendas de agrotóxicos no Brasil, e controlam praticamente 60% do 

mercado, provando que a agricultura brasileira é subordinada ao capital internacional 

(BOMBARDI, 2016). 

A introdução dos insumos industrializados foi mais uma praga da agricultura, 

especificamente do modo agroindustrial, dito moderno, objetivando o aumento da 

produtividade. O uso desses agrotóxicos, sintomaticamente denominados ‘defensivos 

agrícolas’ pela indústria química, se originou nas guerras século XX. Desde o agente laranja, 

cuja função era desfolhante, até os inseticidas, fungicidas, herbicidas, etc., surgiram e foram 

aprimorados a partir das duas guerras mundiais e da guerra do Vietnã, então passaram a ser 

usados na agricultura, “inclusive como pressão dos complexos industriais-militares no sentido 

de se livrarem (com lucros) dos produtos excedentes ou já obsoletos para a guerra” 

(VESENTINI, 1997, p. 72).  

Segundo Theisen (2010), a soja ocupa o primeiro lugar em nível nacional em vendas de 

agrotóxicos, 47,1% foram destinados aos cultivos de soja, 11,4% para milho, 8,2% para cana, 

e 33,3% para outras culturas. Essas culturas, juntas são responsáveis por quase 70% do consumo 

de agrotóxicos do país. Bombardi (2016) critica o uso abusivo de agrotóxico no modo de 

produção agroindustrial: 

 

Claro está que o controle químico das chamadas “ervas daninhas” se faz 

necessário especialmente para as monoculturas, justamente em função da 

especificidade da agricultura capitalista: em grande escala e com reduzida 

utilização de mão-de-obra. O contrário – aliás – da especificidade da 

agricultura camponesa: pequena escala e intensa utilização de mão-de-obra; 

motivo pelo qual a agricultura capitalista se desenvolve, sobretudo, naqueles 

produtos que não são cultivados pelos camponeses e que permitem a 

extensividade através da utilização do pacote químico da “revolução verde”.  

 

Bombardi (2016) ainda ressalta o binômio arcaísmo e modernidade materializados no 

campo brasileiro na agricultura capitalista, pois a secular e arcaica fórmula “latifúndio-

monocultura”, permanece em uso pelo agronegócio no vultoso aumento da produção de soja e 

cana. Destaca ainda que os celeiros do agronegócio são os estados campeões no ranking de 

vendas de agrotóxico: Mato Grosso (17,7%), São Paulo (14,9%), Paraná (11,6%), Rio Grande 



39 

do Sul (10,2%) e Goiás (9,4%); juntos são responsáveis por praticamente dois terços da 

comercialização de agrotóxicos no país (63,8%). 

Primavesi (2016, p. 194) resume a atual situação do solo com toda a tecnologia 

desenvolvida para climas temperados e tropicais: solo morto, sem biodiversidade e baixa 

produtividade, e uma pressão muito grande sobre os recursos naturais. Para a autora mata-se o 

solo com o revolvimento profundo do solo e o uso de agroquímicos. Por meio do uso dos 

“herbicidas, em lugar da capina mecânica, impedem o aparecimento de plantas nativas (que 

seriam a matéria orgânica indispensável à vida do solo) e mantêm o solo limpo, expondo-o às 

chuvas e ao aquecimento” e dessa forma, “o solo deixa de ter sua função primária: a de captar 

e armazenar água da chuva”. Destrói-se a biodiversidade e produtividade dos solos quando “as 

variedades híbridas, que substituem as variedades adaptadas aos solos e clima, necessitam não 

somente de muitos adubos químicos, mas igualmente de defensivos e irrigação, que, quando 

feita sem maiores cuidados, leva à salinização dos solos”. Como se não bastasse, ainda tem “as 

variedades transgênicas, que encobrem os problemas existentes – como as deficiências 

minerais, as quais são indicadas por plantas invasoras ou por pragas – mas não os resolvem”. 

Enfim, as consequências são sofridas pela natureza e por todos os seres humanos, pois 

a exploração demasiada dos recursos naturais gera as erosões dos solos, assoreamento dos 

corpos hídricos, redução da biodiversidade e da disponibilidade de água; a contaminação dos 

solos, água e alimentos pelo uso abusivo dos agrotóxicos, gerando a modificação dos processos 

ecológicos em nível local, regional e global; a expropriação do trabalhador rural, que agrava 

todos os problemas sociais nas cidades; a concentração de terras e a desigualdade na 

distribuição da renda, e a destruição de diferentes culturas. 

Os processos de degradação do ambiente, decorrentes principalmente da busca 

constante pelo aumento da produtividade, deram origem ao reconhecimento da necessidade de 

instrumentos de orientação nas relações homem-meio agrícola, provocando uma mudança 

radical do processo de avaliação e condução dessas relações. Notoriamente, o 

conservacionismo não é o único, nem o principal critério, por enquanto, na objetivação de 

valores que inspiram e movem o homem no uso do solo. A busca apenas pela produtividade foi 

reduzida, e as preocupações envolvem a garantia de níveis e métodos sustentáveis de produção. 

Não é possível produzir sem um mínimo custo entrópico, cabendo maior parcimônia na 

produção de entropia (D’AGOSTINI; SCHLINDWEIN, 1998). 

A sociedade atual tem dificuldades em abandonar o pensamento reducionista de que a 

agricultura é simplesmente benéfica, e se justifica pela possibilidade de aumento na produção 

de alimento por hectare, esquecendo-se de considerar que o acelerado crescimento da densidade 
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populacional significa mais indivíduos que precisam ser alimentados, assim como saúde e 

qualidade de vida dependem da quantidade de alimentos por cabeça (DIAMOND, 1992). 

A ausência de uma alimentação adequada, considerada biologicamente completa, 

resultou em uma gama de doenças, violência, ódio e crime, colocando a sobrevivência humana 

em risco, pois o atual modo de viver tornou-se insustentável. Entretanto a possibilidade da 

mudança é real, não sendo necessário explorar solos mortos como faz a tecnologia sofisticada 

da agricultura convencional, podendo trabalhar com solos vivos. A agricultura ecológica não é 

uma alternativa, é uma exigência urgente, antes que a agua doce seja esgotada e as pessoas 

estejam irrecuperavelmente degeneradas ou doentes (PRIMAVESI, 2016). 

 

2.2.2 A agricultura tradicional e a Agroecologia como estratégias de fortalecimento da 

agricultura familiar brasileira 

 

Na maior parte da história da humanidade sempre se produziu imitando o processo 

natural, baseando-se no reconhecimento, aproveitamento e na criação de diversidade, atuando 

em sintonia com as leis naturais, sem conflito (TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2015). Esse 

saber que imita a dinâmica da natureza, ainda está presente nas populações indígenas, 

camponesas e povos tradicionais, que também preservam uma agrobiodiversidade local. 

Os sistemas agrícolas tradicionais, agricultura indígena, ou ainda sistemas agrícolas de 

alta complexidade são caracterizados pela sua diversidade de culturas, apropriação da natureza 

em pequena escala, uso predominante de energia solar (vento, água e biomassa), uso bastante 

reduzido ou nulo de insumos externos, predominância de trabalho manual (força humana e 

animal), e o uso de tecnologias adaptadas que são voltadas para a conservação dos recursos 

locais. Estão distribuídos em diversas paisagens, incluindo as semiáridas, as tropicais úmidas e 

as montanhosas, as quais são habitadas por camponeses ou comunidades indígenas, e é o direito 

hereditário que determina quem tem autorização para permanecer e lavrar a terra. Todos esses 

fatores representam as características fundamentais dos pequenos produtores (TOLEDO; 

BARRERA-BASSOLS, 2015).  

O Brasil é um dos países com maior concentração fundiária do mundo, onde 76% das 

terras agricultáveis estão sob um modelo de produção agroindustrial, o restante das terras (24%) 

abriga 84% dos proprietários rurais, agricultores familiares que se dedicam a produzir 

alimentos, e injustamente vê-se que nesses 24 % de terras, camponeses e agricultores familiares 

alimentam 70% da população (TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2015). 
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Esse modelo latifundiário e arcaico é incompatível com sustentabilidade no campo. 

Segundo Petersen (2017), as regiões de expansão das monoculturas e dos grandes criatórios 

caracterizam-se por reproduzir estilos de crescimento econômico fortemente concentradores de 

renda, o que contraria as promessas de desenvolvimento virtuoso impulsionadas pela economia 

do agronegócio, expulsa os pequenos agricultores do campo, além de simplificar e desequilibrar 

os ecossistemas. Portanto, é nítido que os mesmos processos que geram o crescimento 

econômico, são acompanhados pela degradação ambiental.  

Um modelo produtivo desenvolvido com o objetivo de “sanar a fome” da população 

mundial, está causando essa degradação ambiental, e que ironicamente resultará apenas em 

mais fome. Conforme Primavesi (2016, p. 25) as erosões causam enchentes, e logo a seca, pois 

sem reabastecimento dos lençóis freáticos, os rios, poços e represas secam, fazendo com que a 

população viva alternadamente, flagelada pelas enchentes e pela seca, até a escassez de água 

doce no planeta. Com o desmatamento, a ação do vento potencializa a perda de umidade, 

levando até 750 mm/ano, e solos de uso agrícola ou pastoril são compactados ou adensados, 

tornando a terra impermeável e quente, resultando em desertificação. Zonas mortas serão 

geradas devido a poluição ou eutrofização dos rios, lagos e mares. Por fim,  

 

enquanto aumenta a produção de grãos e os confinamentos de gado, crescem 

assustadoramente a pobreza humana, a desigualdade social e a fome. No 

Brasil, em 1950 não havia nenhuma pessoa faminta; em 2000, eram 53 

milhões de famintos (com alimentação abaixo de 1.800 calorias por dia); no 

mundo: em 1950, havia 25 milhões de pessoas famintas; em 2000, eram 820 

milhões, isto é, a cada sete pessoas, uma está faminta”. 

 

Logo, as soluções para essa crise ecológica associada as demais crises, sejam 

econômicas ou sociais, estão na mudança do modo de vida e de produção atual. Uma das 

respostas à essa crise e tem ganhado espaço mercadológico, é a agricultura orgânica. Entretanto, 

é uma agricultura que “não se livrou do enfoque fatorial, temático, vendo e analisando somente 

fatores isolados [...], olhar a natureza fator por fator, nunca se compreenderá suas inter-relações, 

engrenagens, relatividades e funcionamento” (PRIMAVESI, 2016, p. 27). 

Deixar apenas de usar agrotóxicos e trocar os insumos químicos por orgânicos, pode até 

trazer algum benefício, mas não é a solução. Segundo Primavesi (2016), o composto utilizado 

na agricultura orgânico, o qual substitui o convencional (nitrogênio, fósforo e potássio - NPK), 

não é absorvido pela planta, assim, os alimentos produzidos continuam com baixo valor 

biológico, apenas com menos resíduos tóxicos; o combate de pragas e doenças continua sendo 

feito, mesmo com produtos menos tóxicos, ou inimigos naturais e feromônios, cultivar 
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ecologicamente é prevenir os parasitas, não combater; não recupera-se o solo e continua-se a 

cultivar em um solo decaído por muito tempo; e continua-se com o enfoque fatorial, e não o 

holístico-sistêmico, perpetuando as doenças vegetais e consequentemente humanas.  

Dessa forma, entende-se que, para cultivar ecologicamente é preciso usar um enfoque 

holístico, considerando que o solo é um ecossistema, todos os seus sistemas estão interligados, 

resultando em uma estrutura organizada, funcionando por conceitos e não por receitas que se 

reaplica em qualquer lugar de igual modo, simplesmente porque cada lugar geográfico tem seu 

ecossistema todo particular (PRIMAVESI, 2016).  

A agroecologia oferece conhecimentos e metodologias necessárias para desenvolver 

uma agricultura que seja, por um lado, ambientalmente adequada e, por outro, altamente 

produtiva, socialmente equitativa e economicamente viável.  Sendo possível produzir 

integrando os componentes de cada sistema aumentando a eficiência biológica, preservando a 

biodiversidade e mantendo a capacidade produtiva e de auto-regulação do agroecossistema. Os 

princípios da agroecologia buscam poupar insumos e reduzir custos e riscos, se adequar em 

zonas mais frágeis, ser congruentes com os sistemas agrícolas, cultura e modos de vida dos 

agricultores, assim como melhorar a segurança alimentar e nutricional, a saúde e o ambiente 

(ALTIERI, 2006). 

Para Primavesi (2016, p. 199) uma agricultura natural, ecológica, não pretende somente 

plantar sem o uso de agrotóxicos, ofertando um alimento menos tóxico e mais nutritivo, de 

forma que o produtor possa ganhar um preço justo, mas ela “é capaz de colocar o mundo 

destruído em ordem, com solos vivos, sadios, e produtivos, água suficiente, culturas sadias, 

colheitas elevadas, criando paz, bem-estar e saúde, sem nenhuma classe sacrificada, para que 

todos possam viver com dignidade”. 

Diferente da mentalidade agroindustrial que idealiza os produtores como receptores e 

replicantes do conhecimento científico moderno, a agroecologia reconhece e valoriza as 

experiências dos produtores locais, especialmente daqueles com uma longa presença histórica, 

sendo assim o diálogo de saberes torna-se o princípio fundamental da pesquisa agroecológica 

(TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2015). 

A agricultura que hoje é identificada como familiar no Brasil, precisa ser revitalizada, 

uma vez que sua essência é tradicional, é camponesa. Para Altieri (2006) ela representa a chave 

para a segurança alimentar local e mundial; essas pequenas propriedades colaboram com o 

resfriamento do clima pois conservam mais os recursos naturais e aumentam o sequestro de 

carbono pelos solos; sendo diversificadas representam modelos de sustentabilidade; são livres 

de organismos geneticamente modificados (OMGs), ou seja, são agrobiodiversos. 
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Faz-se necessário manter e enriquecer o patrimônio biocultural, e a conservação de 

sistemas agrícolas tradicionais representam um caminho apropriado para a manutenção dessa 

diversidade genética e paisagística local, além de serem um direito social e individual 

fundamental (TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2015).  

 

2.2.3 Agricultura sintrópica: mais sintropia, menos entropia 

 

A complexidade da questão ambiental decorre do fato de ela se inscrever na interface 

da sociedade com a natureza, pois nos marcos do pensamento ocidental, natureza e sociedade 

são termos que se excluem, porém não se pode tratar dessa temática nesses marcos, é preciso 

realizar essa discussão a partir de novas formas de organização do saber, que como já é sabido, 

são múltiplas e não uma única (PORTO GONÇALVES, 2006, p. 140). É importante ressaltar 

que quando se trata de complexidade, não é no sentido herdado do senso comum, onde é 

associada à complicação e dificuldades, mas sim como um fenômeno que se impõe pelo real 

(D’AGOSTINI; SCHLINDWEIN, 1998, p. 47). Então, faz-se necessário olhar para as questões 

ambientais de forma descomplicada, porém complexa, com o intuito de reverter os danos já 

causados pelo modelo de produção predominante, o qual já provou ser nada sustentável. 

Atualmente o custo entrópico do modelo de produção capitalista, é altíssimo, prova 

disso é que resultou na crise ambiental que a humanidade tem vivenciado. Segundo D’Agostini 

e Schlindwein (1998, p. 58), discutir a definição de custo entrópico de um processo produtivo, 

implica reconhecer e considerar demandas que não podem ser valoradas monetariamente. 

Para se pensar e discutir o custo entrópico de um processo produtivo, é necessário 

estabelecer um sistema de referência, e no caso da agricultura, considera-se que o Planeta Terra 

é esse sistema. Devendo-se referir aos mais diversos fluxos de energia que o processo demanda 

ou afeta, excetuando-se o fluxo direto de radiação solar, ou seja, além dos fluxos de energia 

aparentes no processo produtivo, é preciso considerar, espacial e temporalmente, o custo 

entrópico de todo o fluxo energético que suporta esse processo (D’AGOSTINI; 

SCHLINDWEIN, 1998, p. 59). Por exemplo,  

 

a utilização de agrotóxicos, tem componentes de custo entrópico que 

transcendem aqueles envolvidos em sua produção e comercialização. O risco 

potencial à saúde implicado no uso de agrotóxico, de alguma forma se reflete 

no custo de sustentação de uma sociedade, que à luz de determinados critérios, 

é capaz de identificar vantagens naquela utilização. Portanto, o real custo 

entrópico do agrotóxico, vai desde o custo da energia investida na obtenção 

do conhecimento e da matéria-prima para sua fabricação, até o custo do 
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tratamento e da angústia daqueles que são diretamente atingidos pelos efeitos 

indesejáveis (D’AGOSTINI; SCHLINDWEIN, 1998, p. 59). 

 

O custo entrópico não pode ser definido somente a partir de fluxos energéticos diretos, 

como aqueles envolvidos diretamente na mecanização de operações. Por exemplo, um processo 

produtivo com baixos níveis de mecanização, mas com a utilização elevada de doses de insumos 

industrializados e com péssima condução técnica, possui um alto custo entrópico total, na 

medida em que os insumos utilizados demandaram intensos fluxos de energia em sua 

industrialização.  

Por outro lado, um processo produtivo que demanda elevados fluxos diretos (locais) de 

energia, mas conduzido com especial atenção à conservação do meio, pode ser caracterizado 

como um processo produtivo de moderado custo entrópico total. Tem-se a seguinte situação: 

mesmo que de elevado custo entrópico em determinada fase, um processo produtivo bem 

conduzido pode resultar em moderada produção total de entropia, pois se não degrada o meio 

durante a sua fase de elevado custo entrópico, e assegura-lhe uma condição estável em fases 

posteriores, então esse processo produtivo bem conduzido reduz seu custo entrópico total no 

sistema considerado (D’AGOSTINI; SCHLINDWEIN, 1998, p. 59-60). 

Fato que a agricultura convencional possui alto custo entrópico e traz malefícios a saúde 

humana e ao ambiente, entretanto, onde nasce a agricultura da contracultura? Desde o século 

XX, concepções de um modelo agricultável alternativo ao modelo dominante vieram sendo 

desenvolvidas. Em 1924, Rudolf Steiner, filósofo polonês, já conferenciava sobre o que hoje é 

conceituada como Agricultura Biodinâmica. Entre 1925 e 1930 tem-se Sir Albert Howard, 

pesquisador indiano, explorando a compostagem, práticas difundidas em 1940, na Pensilvânia 

- EUA, por Jerome Irving Rodale. Ainda na década de 1930, Hans Peter Müller propõe seu 

modelo “Organo-Biológico para a Agricultura”, o qual foi retomado por Hans Peter Rush, 

médico alemão, na década de 1960, e associado à alimentação humana e seu impacto na saúde. 

Mas só em 1970 esse modelo é amplamente divulgado através de Claude Albert, na França, já 

influenciado por Francis Chaboussou com sua “Teoria da trofobiose”. Enquanto isso no Japão, 

a Agricultura Natural é desenvolvida por dois percursores: Mokiti Okada e Masanobu Fukuoka, 

esse último inspirou, décadas seguintes, o surgimento da permacultura na Austrália 

(MARTINS, 2017).  

Redução do custo entrópico em todas as fases do processo produtivo é intuito da 

agricultura sintrópica. Gotsch (1997, p.5) conceitua a agricultura sintrópica como: 
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uma tentativa culta de conseguir o necessário daquilo que precisamos para nos 

alimentarmos, além das outras matérias primas essenciais para nossa vida, sem 

a necessidade de diminuir e empobrecer a vida no lugar, na terra. Isto implica 

em considerarmos um gasto mínimo de energia, onde não cabe maquinaria 

pesada, agrotóxicos, fertilizantes químicos e outros adubos, trazidos de fora 

do sistema. 

 

“Enquanto a entropia rege as transformações termodinâmicas que liberam energia às 

custas da complexidade, a sintropia a acumula e organiza energia em suas ligações e processos, 

o que resulta em diferenciação e complexidade” (PASINI, 2017, p. 39). O mesmo autor traz 

claro que a agricultura sintrópica, termo cunhado por Ernest Gotsch, por ser uma manifestação 

complementar à entropia, o mesmo “entendeu ser adequada uma denominação com a mesma 

raiz formadora grega, sendo, portanto, ‘sin’ relativo à ‘convergência’ e ‘tropos’ à ‘tendência’. 

Ela também é adequada para expressar a característica oscilatória das duas tendências, como há 

entre a inspiração e a expiração (PASINI, 2017, p. 39). 

Nesse modelo produtivo, pode-se ter em uma mesma área e através da diversidade 

alcançada, o supermercado, a farmácia, a seguradora, etc., ou seja, o necessário para uma vida 

segura e sustentável. Essa ideia é confirmada por Figueiró (2015, p. 248), quando relata que 

esses sistemas agroecoalimentares diversos representam mais do que um sistema natural a ser 

preservado, pois essa “concepção agroecossistêmica de sustentabilidade vê na floresta um 

sistema a ser utilizado, pois é dele que vem o alimento, a moradia, a energia e os remédios”. É 

uma ótica que se contrapõe ao modelo atual de produção, pois o mesmo é baseado   

 

na racionalidade econômica do lucro e, portanto, focada apenas na elevação 

da produtividade final da monocultura a ser comercializada. Tendo como base 

o uso intensivo de insumos, a especialização do manejo, o combate à 

diversidade e a utilização massiva da mecanização e da biotecnologia, essa 

concepção de agro-ecossistema vê a natureza exclusivamente como um 

substrato para o processo produtivo, cujos limites de produção não são dados 

pelo funcionamento da estrutura ecológica do sistema, mas pela garantia dos 

insumos externos que elevam artificialmente os níveis de produtividade e 

colocam o sistema ecológico em completa dependência da ação humana 

(FIGUEIRÓ, 2015, p. 248). 

 

Os sistemas agrícolas tradicionais se baseiam em estratégias de usos múltiplos, 

estratégia bastante utilizada por povos tradicionais, tais como comunidades indígenas e 

quilombolas, permitindo e promovendo interações biológicas, mecanismos de regulação das 

populações de organismos, a estrutura trófica e a ciclagem de nutrientes no solo.  

Pode-se considerar que os sistemas agroecoalimentares sintrópicos apresentam alto 

índice de eficiência energética, pois se baseiam nos sistemas tradicionais de cultivo com usos 

múltiplos, os quais, descritos por Toledo e Barrera-Bassols (2015, p. 78), possuem um 
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mecanismo de restauração do equilíbrio ecológico; alta produtividade, diversidade sua 

permanência durante o ciclo anual, bem como a manutenção ao longo do tempo; e o aporte 

mínimo ou nulo de insumos externos; esses atributos promovem a sustentabilidade e a 

autossuficiência em escala familiar, comunitária e até regional. 

A definição de “praga” não existe dentro da sintropia, pois segundo Moreira (2014) os 

macro e microrganismos representam indicadores da saúde de um sistema, pois se estão em 

desequilíbrio, é um sinal da necessidade de mudança no manejo. Os organismos da macrofauna 

do solo, tais como minhocas, besouros, cupins e formigas, são considerados engenheiros dos 

ecossistemas, pois cavam túneis, e galerias que aumentam a circulação de água e ar no solo; e 

os microrganismos, tais como fungos e bactérias, também contribuem, beneficiando a 

agregação de partículas do solo. 

Outra terminologia transformada na agricultura sintrópica são os “berços”, local onde 

as sementes ou mudas são inseridas, tendo em vista que é onde a vida é gerada, já na agricultura 

convencional, são popularmente chamadas de “covas”. 

Sintropia na agricultura é sinônimo de solo vivo e saudável. Segundo Primavesi (2016), 

um solo vivo e saudável é reconhecido por sua estrutura macroporosa (pelo menos 10%) que 

permite a entrada de ar e água; grumoso e de boa agregação de partículas sólidas (processo 

químico-biológico), e se inter-relaciona com uma enorme quantidade de microvida (20 milhões 

de fungos e bactérias por cm3 de terra), proporcionando uma rápida reciclagem da matéria 

orgânica e atividade das raízes (enraizamento profundo e/ou intenso); não tem lajes 

subsuperficiais que impedem a infiltração de água e o desenvolvimento das raízes; não possui 

crosta superficial, adensamento ou compactações, erosões hídricas ou eólicas; livre de resíduos 

tóxicos e metais pesados, com nutrientes equilibrados, permitindo o desenvolvimento de plantas 

saudáveis, sem pragas e doenças, que fornecem produtos de elevado valor biológico. 

Apenas com solos saudáveis, se obtém plantas saudáveis, nutridas, e que não necessitam 

de nenhuma defesa, essas plantas fornecerão alimento de alto valor nutritivo. Solos 

recuperados, reflorestamento em áreas estratégicas propicia o aumento da produtividade, ou 

seja, a produção de mais alimentos em menores áreas, consequentemente o aumento da 

estabilidade do clima e regulação das chuvas (PRIMAVESI, 2016). 

Enfim, a agricultura convencional vem demonstrando desde a Revolução Verde, como 

explorar, destruir e abandonar ambientes (e pessoas) em troca do ‘crescimento’ econômico, é 

necessário – e urgente – produzir sem que esse seja o objetivo, mas uma consequência saudável, 

e dessa forma, o alimento seja nutritivo, as pessoas valorizadas e o ambiente equilibrado. 
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2.2.4 Breve contextualização do processo de transformação do espaço agrário em Goiás 

 

A década de 60 trouxe consigo uma série de problemas que precisavam ser 

solucionados, principalmente no setor público. Reformas de cunho social e urbana, estiveram 

no âmago das discussões e um embate político entre progressistas e conservadores, culminou 

no regime militar a partir de 1964 (ESTEVAM, 1998). 

A produção agrícola brasileira exigia uma potencialização necessária para elevar as 

taxas do Produto Interno Bruto (PIB) do país, logo a fronteira agrícola avançava rumo à região 

Centro-Oeste, onde a produção ainda era baixa, pois os recursos eram poucos para se investir 

em uma área de grandes dimensões. As áreas de Cerrado se destacaram e favoreceram o 

aproveitamento para as atividades agropastoris, comprovados por estudos realizados desde os 

anos 50, pela predominante topografia plana, a proximidade de mercados consumidores, a 

existência de estrutura física básica e a possibilidade de um retorno imediato do investimento 

(FERREIRA, 2001). 

O Centro-Oeste brasileiro obteve os impulsos necessários para a valorização das suas 

terras, iniciando em 1960, com a transferência da capital federal para o Planalto Central 

brasileiro. Fato esse que foi um fator decisivo para a integração desta fração territorial ao 

restante do país, tornando-se passível de um novo tipo de ocupação, povoamento e exploração 

embasadas no capital e em formas modernas de produzir. Assim as áreas de Cerrado foram 

incorporadas ao instrumental técnico-científico, resultando em uma agricultura altamente 

mecanizada (RIBEIRO, 2003). 

Do ponto de vista da ocupação dos Cerrados, os solos e o clima foram os fatores que 

mais desafiaram o desenvolvimento tecnológico nessas áreas, uma vez que o relevo, composto 

de platôs planos e suavemente ondulados, facilitaram a mecanização (PEIXINHO, 1998, p. 18). 

O processo de mecanização da agricultura na região Centro-Oeste foi intenso e rápido, 

facilitado pelos fatores topográficos, mas o processo erosivo acompanhou na mesma 

velocidade, e as condições climáticas da região contribuíram, e continuam contribuindo para a 

continuidade desse processo erosivo. Segundo Guerra e Botelho (2011), a precipitação média 

anual é de 1500 mm, mas como as chuvas se concentram em média por 6 meses, especialmente 

durante o verão, os efeitos sobre o solo são sentidos com muito mais intensidade, pois ocorrem 

chuvas de 150 mm em um único dia. Esses efeitos são dramáticos em solos que são arados e se 

encontram desprovidos de cobertura vegetal. Além disso, os autores supracitados também 

responsabilizam essa mecanização facilitada pelas superfícies razoavelmente planas existentes 

nos chapadões, pelo aumento da compactação dos solos, diminuindo sua porosidade e 
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consequentemente as taxas de infiltração, com isso aumenta o escoamento superficial, bem 

como o carreamento de sedimentos, e consequentemente do assoreamento dos corpos hídricos. 

O Programa de Desenvolvimento dos Cerrados (POLOCENTRO), instituído pelo 

governo federal por meio do Decreto 75.320, de 29/01/1975, teve como principal mecanismo 

de sustentação a abertura de linhas de financiamento destinado aqueles que tivessem interesse 

em expandir a exploração agropecuária empresarial no Cerrado, ou nela ingressar, dentro de 

áreas previamente selecionadas. Porém é nítida a exclusão dos pequenos proprietários de terras, 

pois apenas 0,38% eram destinados a propriedades inferiores a 100 ha, para propriedades com 

100 a 200 ha foram destinados 1,78% dos recursos, e 76% dos recursos foram para propriedades 

com 500 ha acima (FERREIRA, 2001), portanto, o governo incentivou e facilitou o processo 

de mecanização na região Centro-Oeste, pois eram as grandes propriedades que possuíam 

recursos financeiros para utilizar maquinaria pesada.  

Considerando as áreas de atuação do POLOCENTRO nos estados do Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás, excluindo a soja, os demais produtos agrícolas 

apresentaram uma dinâmica desigual. A partir da década de 80, a soja como a principal lavoura 

de abertura dos Cerrados foi confirmada, devido ao insucesso no cultivo de feijão e mandioca, 

e a evolução favorável do arroz e do milho, porém pontual, limitada aos estados de Goiás e 

Mato Grosso do Sul. Enfim, ao contrário do que o programa objetivara inicialmente, apresentou 

baixa diversidade na produção, crescimento e modernização restritos às médias e grandes 

propriedades, desfavoreceu as lavouras de alimentos básicos e consequentemente favoreceu o 

crescimento da produção para exportação, além do baixo índice de práticas conservacionistas 

do solo (FERREIRA, 2001). 

Os pequenos produtores não foram contemplados significativamente pelos créditos 

rurais ofertados, pois os projetos de viabilidade econômica e financeira, o volume de recursos 

necessários, as garantias demandadas, e os padrões técnicos exigidos não estavam ao seu 

alcance. Assim sendo, o crédito rural ficou concentrado nas grandes propriedades, e a 

agropecuária do Cerrado tornou-se moderna e produtiva. Ao alterar a estrutura de exploração 

agrícola, esse programa fomentou níveis de concentração da propriedade fundiária, ampliando 

e gerando sequelas sociais negativas (ESTEVAM, 1998). Sem contar os demasiados impactos 

ambientais causados por esse modo de produção capitalista exploratório, que vão desde o 

desflorestamento, à escassez de água, e todo tipo de desequilíbrios nos ecossistemas, muitos 

desses impactos hoje são irreversíveis à escala da existência humana.  
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Todos os programas estatais para o desenvolvimento dos Cerrados, “excluíram os 

pequenos proprietários e os posseiros, os quais já estavam fixados na região, mesmo que não 

diretamente”, mas já estavam produzindo nessas terras (PEIXINHO, 1998, p. 4). 

As regiões sudoeste, central e oeste do estado de Goiás, são regiões de considerável 

importância agropecuária, nas quais a classe de latossolos é a mais representativa 

(NASCIMENTO, 2017). Por estarem em estágio avançado de intemperismo, esses solos 

costumam ser profundos, porosos, permeáveis e pobres em nutrientes, e por possuírem baixa 

fertilidade natural, são considerados impróprios para a agricultura (LEPSCH, 2010). Entretanto, 

ao contrário do recomendado, e a partir do advento da modernização da agricultura, esses solos 

passaram a ser destinados às atividades agrícolas, principalmente monocultoras. 

Enfim, a modernização da agricultura, trouxe consigo a expulsão dos camponeses, e 

nessas terras “vazias”, passou-se a produzir de acordo com a demanda mercadológica, 

desprezando o que é mais adequado à composição física, química e orgânica dos solos. Diante 

do potencial perecível da maior parte dos produtos agrícolas, foi necessário dar uma sobrevida 

ao valor de uso, pois se eles se deterioram deixam de ser comprados, perdendo assim o valor 

de troca. Então, fortaleceu-se a prática da utilização de conservantes químicos, para garantir a 

durabilidade do produto nas prateleiras à espera do consumidor. E mais uma vez o econômico 

se sobrepôs ao ecológico, e o valor de troca ao valor de uso (PORTO GONÇALVES, 2006, p. 

114). 

O estado de Goiás sofreu significantes transformações em sua estrutura sócio-produtiva: 

 

a técnica de produção foi alterada pelos seguimentos industriais a montante 

(indústrias vendedoras de maquinas e insumos) e a jusante (indústrias 

transformadoras da matéria prima agropecuária) e a redução do tempo de 

trabalho necessário/período de produção modificou as relações 

socioeconômicas regionais eminentemente no centro-sul do estado 

(ESTEVAM, 1998, p. 161).  

 

Para que se esclareça a diferença de pequeno e grande produtor abordada por Estevam 

(1998), o autor exemplifica com a pesquisa de Mesquita (1982), na área do sudoeste de Goiás, 

os produtores de feijão responsáveis por estabelecimentos de até 200 ha, ou seja, 72% do total 

de produtores, apenas 16% obtiveram crédito; enquanto os produtores de soja, com 

estabelecimentos acima de 200 ha, detiveram 84% do total de credito rural concedido. 

Segundo Estevam (1998), no processo de industrialização da agricultura da agricultura 

em Goiás, destacou-se os seguintes gêneros produtivos: soja, o milho e a cana. As culturas que 
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tradicionalmente sustentaram a integração da região no mercado nacional, como o feijão e o 

arroz, tendiam a ser reduzidas.  

Comparando a produção estadual das lavouras temporárias na safra de 1960, nota-se 

que nesse período o destaque das culturas do arroz e do feijão em Goiás, os quais representavam 

13,6% e 5,5% respectivamente da produção nacional, já a cana e a soja eram praticamente 

inexpressivas. Já na safra de 1995, após o processo de modernização da agricultura, houve 

mudanças nesse cenário, a queda acentuada nas culturas do arroz e do feijão e um elevado 

crescimento na produção da soja, e a entrada da cana-de-açúcar já podia ser notada (Tabela 01).  

 

Tabela 01 – Produção agrícola do Brasil e de Goiás: cultivos de arroz, feijão, milho, cana-de-açúcar e 

soja entre os anos de 1960 e 1995.  

Gênero 

produtivo 

1960 1995 

BRASIL 

(ton) 

GOIÁS 

(ton) 
(%) 

BRASIL 

(ton) 

GOIÁS 

(ton) 
(%) 

Arroz 3.762.212 513.307 13,6 8.047.896 201.115 2,5 

Feijão 1.419.602 78.382 5,5 2.063.721 84.768 4,1 

Milho  8.374.406 330.076 3,9 25.510.506 2.971.570 11,6 

Cana-de-açúcar  39.857.707 110.851 0,3 259.806.703 6.656.013 2,6 

Soja 216.033 2 0 21.563.768 1.960.112 9,1 

Fonte: Censos Agropecuários (IBGE, 2017). Organização: do autor (2018). 

 

O cultivo do milho sempre foi tradicional em Goiás, utilizado para a renovação dos 

pastos, e também constituindo cultura de unidade familiar, porém a partir de 1985 seu cultivo 

foi reestruturado pela indústria agrícola (ESTEVAM, 1998), o que justifica o aumento da 

produção do milho na safra de 1995. A produção de cana-de-açúcar ganha um crescente 

destaque no estado a partir de 1995. 

A entrada da soja em Goiás, está associada a imigração sulista, ao avanço técnico nas 

pesquisas sobre o plantio em áreas de Cerrado, e aos incentivos financeiros do governo federal 

(ESTEVAM, 1998). 

O financiamento rural foi um poderoso instrumento de modernização da agricultura, 

pois possibilitou a incorporação de maquinários e insumos ao processo produtivo, exemplo 

disso é o aumento do número de tratores em Goiás, que em 1970 era de 5.692 unidades, e em 

1995 atingiu 43.313 unidades, com uso concentrado na parte meridional do estado. As áreas 

planas dos Cerrados favorecem a mecanização em função de suas características físicas e, 

paralelamente, o solo ácido e deficiente em nutrientes, facilitou a larga utilização de produtos 

químicos para a produção regional (ESTEVAM, 1998). 

O desenvolvimento da produção agrícola foi muito mais acelerada nos últimos dez anos, 

somada à mecanização, veio a agricultura de precisão, elevando a produção total das culturas, 
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por exemplo a soja teve sua produção triplicada, de aproximadamente quatro milhões de 

toneladas para doze milhões de toneladas (Tabela 02).  

Nota-se também que a produção de arroz em Goiás, perdeu sua expressividade em Goiás 

desde a década de 1960, quando representava 13,6% da produção nacional, e em 2006, passou 

para 1%, permanecendo assim em 2017. A produção de cana-de-açúcar ganha um crescente 

destaque no estado a partir de 1995, quando passou a representar 11% da produção nacional. 

 

Tabela 02 – Produção agrícola de Goiás: cultivos de arroz, feijão, milho, cana-de-açúcar e soja entre os 

anos de 1960, 1993, 2006 e 2017, e percentual de representação da produção estadual em relação a 

produção nacional. 

Gênero produtivo 

2006 2017 

BRASIL 

(ton) 

GOIÁS 

(ton) 

Produção 

goiana em 

relação à 

nacional (%) 

BRASIL 

(ton) 

GOIÁS 

(ton) 

Produção 

goiana em 

relação à 

nacional (%) 

Arroz 9.447.257 111.756 1 12.452.662 125.457 1 

Feijão 3.108.983 109.175 3,5 3.291.312 372.610 11 

Milho  42.281.800 2.947.827 7 99.546.028 9.894.061 10 

Cana-de-açúcar  384.165.158 18.179.511 5 687.809.933 72.954.018 11 

Soja 40.712.683 4.389.694 11 114.982.993 11.363.573 10 

Fonte: Censos Agropecuários (IBGE, 2017). Organização: do autor (2018). 

 

Os fatores naturais dos Cerrados são salutares para a compreensão desse processo de 

ocupação dos Cerrados. O que se observa nos programas de desenvolvimento dessas áreas, é 

que a biodiversidade desse mosaico de ecossistemas não foi considerada em nenhum momento, 

o objetivo sempre foi a acumulação do capital. 

Salienta-se que o Estado se subordinou a esse modo de produção capitalista, 

representando a força motriz para a expansão dessas relações no campo, visando apenas a 

modificação da exploração agrícola no Brasil, pouco se preocupou com a manutenção, 

conservação ou preservação dos recursos naturais, e ainda hoje reproduz os mesmos erros, 

anistiando dívidas e reformulando leis, tais como o Código Florestal Brasileiro, em benefício 

desse modelo de produção dominante. 

Do ponto de vista da relação homem/natureza, esse processo de ocupação é no mínimo 

conflituoso e resistente, e essa resistência não se desenvolveu apenas nas relações intra-

humanas, mas também pela natureza através dos limites impostos pelos elementos naturais, os 

quais o homem necessitava transpor.  

Se hoje os Cerrados representam a área de maior potencial agrícola do mundo, foi 

preciso decisões políticas e econômicas, e a superação desses limites naturais. Porém o reflexo 

dessa superação, é a transformação de uma região ora improdutiva, para um domínio 

morfoclimático ameaçado de extinção, em apenas trinta anos. Foram três décadas de muitos 
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nascimentos, tais como cidades, grandes lavouras, riquezas, divisas para o pais, mas também, 

“sem-terras”, invasões de terras indígenas, danos ecológicos e apartação social (PEIXINHO, 

1998, p. 29). 

Essa segregação provocou, e ainda provoca, a marginalização dos desprovidos de 

capital, de terra, de meios de acesso à essa modernização, e isso se viu refletido no êxodo rural, 

no inchaço populacional das cidades, no aumento da pobreza, do desemprego, na má 

distribuição de renda, crescimento das periferias urbanas, aumento do preço dos alimentos, 

fome, miséria. 

A expulsão, ou exclusão desse contingente populacional, composto por pequenos 

proprietários, posseiros, arrendatários, trabalhadores rurais, ou agregados, os forçam a migrar 

para a cidade, entretanto a maioria não se adapta, ou ainda, não são aceitos nas cidades, e só 

têm a opção de tentar um retorno ao campo (PEIXINHO, 1998, p. 4). 

Nesse contexto os movimentos sociais de luta pela terra se fazem presentes no estado, 

e reivindicam terras para que possam trabalhar, produzir alimentos, sustentar suas famílias 

marginalizadas e excluídas dessa sociedade elitizada. Segundo o INCRA (2016) até o mês de 

dezembro do ano de 2017, por meio da Reforma Agrária, no estado de Goiás foram assentadas 

13.045 famílias, distribuídas em 309 assentamentos, os quais ocupam uma área de 720.439,09 

hectares. 
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS 

 

3.1 Caracterização e descrição da área de estudo: município de Jataí 

 

A acidez dos solos da região, típica dos solos do Cerrado, que outrora representaram 

entrave à utilização destas áreas para a exploração intensiva, passou a representar condições 

ideais para os cultivos temporários, pois as pesquisas desenvolvidas nesse período, pela 

EMBRAPA por exemplo, mostraram que a correção poderia ser feita por meio da calagem, e a 

própria região era rica em jazidas de calcário (RIBEIRO, 2003). 

O município de Jataí possui características edafoclimáticas propícias para o 

desenvolvimento da agricultura de precisão, por esse motivo a transformação de seu espaço e 

de sua paisagem se deu tão brusca e intensamente a partir dos anos 80, recebendo destaque na 

produção de soja e milho em larga escala. 

No desencadeamento da tecnificação das atividades agrícolas, com resultados 

econômicos positivos, Jataí atraiu migrantes oriundos principalmente do Paraná, Rio Grande 

do Sul e São Paulo, para essa (re)organização produtiva por meio da introdução de novas 

culturas dessas novas culturas. Consequentemente gerando mudanças tanto no cenário rural, 

como também no urbano deste município alterando não só a paisagem, mas a organização 

socioeconômica e as relações de trabalho ali existentes (RIBEIRO, 2003). 

Jataí, Goiás e a região Centro-Oeste, nesse momento histórico, passava a integrar os 

pilares da economia brasileira, sendo alvo das políticas de integração nacional e tendo na 

atividade agropecuária sua principal forma de produção (RIBEIRO, 2003). 

No ano de 2007 o município de Jataí foi responsável por 11% da produção de milho 

total de Goiás, e 10% da produção de soja. Comparando a produção do estado de Goiás na 

década de 80 e nos dias atuais, o milho expandiu suas áreas produzidas em 6%, enquanto a soja 

expandiu absurdamente em 638% (Tabela 03). Em 2015 o estado de Goiás foi o 5º colocado na 

participação da produção nacional de culturas temporárias, 6.058.581 ha colhidos, 

representando 8,5% (IBGE, 2017). 

Segundo Ribeiro (2003) a utilização de tecnologias modernas e o aumento da produção 

nas áreas de Cerrado, caminham lado a lado com duas ameaças constantes: uma ambiental, de 

degradação e precarização do ecossistema e outra social, de êxodo e aumento da proletarização 

nas cidades. O que se nota no município de Jataí, é uma incessante luta da minoria subjugada 

ao capital para ter acesso à terra, que aos poucos vem contrariando essa realidade apresentada 

pela autora supracitada. 
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Tabela 03 – Produção de soja e milho (em grão) no estado de Goiás nos anos de 1990 e 2007, e no 

município de Jataí no ano de 2007. 

SOJA E MILHO  

(EM GRÃO) 

GOIÁS JATAÍ 

1980 2007 2007 

MILHO SOJA MILHO SOJA MILHO SOJA 

Produção (ton) 1.667.000  429.000 5.031.100 6.114.000 546.000  606.000  

Área colhida (ha) 855.000  294.000 903.500 2.179.700 125.000  202.000  

Produtividade (Kg/ha) 1.950 1.459 5.568 3.002 4.368 3.000 

Fonte: CONAB, 2017; IBGE - Produção Agrícola Municipal, 2017. Organização: do autor (2018). 

 

Mesmo sob um modo de produção capitalista hegemônico, existem no município os 

assentamentos rurais, os quais mantêm uma lógica de produção camponesa. A criação de 

Projetos de Assentamentos Rurais (PAs) em Jataí se iniciou em 1989, e hoje o município conta 

com seis assentamentos implantados pelo programa governamental da Reforma Agrária 

(INCRA, 2016), a saber: P.A. Santa Rita, P.A. Terra e Liberdade, P.A. Nossa Senhora do 

Guadalupe, P.A. Romulo Souza Pereira, P.A. Rio Claro, e P.A. Rio Paraíso (Mapa 01). No 

total, esses assentamentos possuem capacidade para 524 famílias, mas até o momento foram 

assentadas 425 famílias.  

Existem também três associações de agricultores familiares, no formato dos 

assentamentos, que surgiram a partir do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), a 

saber: Santa Helena, Torres e São Domingos, entretanto não foram incluídas nessa pesquisa, 

por se tratarem de uma outra política pública, que não se enquadra nos moldes da Reforma 

Agrária. 

O PNCF, programa estatal gerido pela Secretaria Especial da Agricultura Familiar e 

Desenvolvimento Agrário, oferece condições para que os trabalhadores rurais sem terra ou com 

pouca terra possam comprar um imóvel rural por meio de um financiamento. O programa é 

voltado para agricultores rurais sem-terra, na condição de diarista ou assalariado; arrendatários, 

parceiros, meeiros, agregados, posseiros e proprietários de terra cuja dimensão é inferior ao 

módulo rural, e é composto de um conjunto de ações que promovem o acesso à terra e aos 

investimentos básicos e produtivos, que permitem estruturar os imóveis rurais, apoiando-se nos 

princípios da participação, controle social, autonomia e transparência. As famílias são as 

responsáveis pela escolha da terra e pela negociação do preço, além da elaboração da proposta 

de financiamento. Para isto, podem contar com a rede de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(Ater) cadastrada, e todo o procedimento para a contratação se dá inteiramente nos estados, por 

meio das Unidades Estaduais (Unidade Técnica Estaduais - UTE e Unidades Gestoras Estaduais 

- UGE) e demais parceiros (BRASIL, 2018). 
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O Estado de Goiás possui ao todo 720.439,09 ha de área ocupada por assentamentos 

segundo o INCRA (2016), as famílias assentadas no município de Jataí ocupam 13.501,4 

hectares, ou seja, representam aproximadamente 2% das terras goianas desapropriadas para a 

criação de assentamentos rurais (Quadro 01). 

 

Quadro 01 – Assentamentos Rurais implantados pelo INCR no município de Jataí (GO). 

IDENTIFICAÇÃO ORIGEM 
CAPACI

-DADE 

Nº. DE 

FAMÍLIAS 

ASSENTADAS 

ÁREA 

(ha) 

DATA DE 

CRIAÇÃO 
SITUAÇÃO 

PA RIO CLARO INCRA 17 17 639,6 20/08/2001 
Em 

Instalação 

PA TERRA E LIBERDADE 

(3T) 
INCRA 162 95 2926,8 31/10/2007 Criado 

PA RIO PARAÍSO INCRA 176 172 5565,1 27/12/1989 Consolidado 

PA NOSSA SENHORA DE 

GUADALUPE 
INCRA 85 57 1367,3 30/04/2007 Criado 

PA SANTA RITA INCRA 23 23 961,2 04/05/1998 
Em 

Consolidação 

PA ROMULO SOUZA 

PEREIRA 
INCRA 61 61 2041,4 16/08/2007 Criado 

Área total ocupada 13.501,4 há 

Fonte: INCRA (2017). Organização: Do autor. (2018). 

 

Mapa 01 – Localização dos Assentamentos e Associações Rurais no município de Jataí (GO). 

 
Fonte: SIEG, 2017. Organização: Do Autor, 2017. 

 



56 

 

A grande maioria desses assentamentos produzem dentro da lógica camponesa. Por 

exemplo, no P.A. Santa Rita realizam atividades produtivas diversificadas, com destaque para 

a pecuária leiteira e a produção de verduras e legumes para o Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) e para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). As famílias 

residentes são de origem camponesa, nascidas na zona rural, migraram para a cidade devido à 

falta de escola no campo para os filhos e/ou dificuldades financeiras por não possuírem sua 

própria terra. Alguns sempre viveram no campo, mas como funcionários assalariados ou 

meeiros. Entre os seus desejos, sempre esteve o de retornar à terra e de obter seu próprio local 

de vida, motivo de terem ficado acampados por mais de dois anos, pois estavam em busca de 

um “pedaço de chão” (BENINCÁ, 2014, grifo do autor). 

Guimarães (2011) em seu estudo sobre o PA Rio Claro afirma que na fase de 

consolidação desse assentamento os agricultores ao imprimir as suas novas vidas nesta terra 

conquistada, vão transformando o espaço ocupado pelo latifúndio, em um território camponês 

produtivo, que alimenta não só os camponeses e suas famílias, como também ajuda a abastecer 

a mesa de muitas famílias que residem na cidade. A atividade produtiva com maior incidência 

é a venda do leite, pois todos em alguma medida o comercializam, tendo em vista que a compra 

de vacas leiteiras foi o investimento inicial nos sítios quando utilizaram os recursos 

disponibilizados do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), mas 

também entregam hortaliças ao PAA. 

Esses dois assentamentos supracitados representam a realidade produtiva dos 

assentamentos do município de Jataí, porém é preciso olhar para outro aspecto dessa realidade, 

o ambiental. Da mesma forma, em todos os assentamentos nota-se os mesmos problemas: o 

desmatamento das áreas remanescentes de Cerrado que não fazem parte da Reserva Legal 

Comunitária; Áreas de Preservação Permanente incipientes e sem proteção, as quais o gado tem 

total acesso para dessedentação; pastagens degradadas pela ausência de práticas de manejo 

conservacionistas, tais como curvas de nível ou piqueteamento; redução do número de 

nascentes, assoreamento dos corpos hídricos, entre outros. 

Enfim, os problemas ambientais são notados em todo o município de Jataí, independente 

da lógica da produção. Porém para a lógica da agricultura capitalista, a situação é mais 

agravante pois o ecossistema sem diversificação logo entra em falência, a terra não mais 

produzirá sem os insumos, defensivos e tantos produtos químicos que já se utiliza. A 

ineficiência desses insumos fará com que novos e mais potentes tóxicos sejam introduzidos no 
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sistema, para que a produtividade não seja reduzida, e consequentemente os problemas 

aumentarão. 

Já dentro da lógica de produção camponesa a reversibilidade desses problemas é muito 

mais satisfatória, pois existe já a diversidade da produção, possibilitando a adoção de sistemas 

de produção que não necessitem dessas altas quantidades de insumos, ou ainda sistemas que 

não se utilize nenhum, pois o próprio ecossistema será capaz de se autorregular.  

Contrapõe-se aqui duas lógicas: a lógica do capital, ou do agronegócio e a lógica 

camponesa; dois caminhos que levam a sentidos opostos, um com uma perspectiva separatista 

e outro integracionista, respectivamente. Silva (2004) define bem essas duas lógicas, enquanto 

a lógica do agronegócio é avançar a fronteira agrícola e explorar ao máximo os potenciais 

produtivos do território numa perspectiva que simplifica os ecossistemas em apenas terra-

mercadoria, além de ser poupadora de mão-de-obra, a lógica camponesa luta pelo enraizamento 

territorial, onde terra é sinônimo de hábitat, representando um lugar para viver, e é agregadora 

de trabalho, ou seja, fixadora de mão-de-obra. A lógica camponesa traz essa perspectiva de 

integração entre população local e território, e entende que é possível e necessária a construção 

de uma cultura de relação com a natureza, e essa perspectiva é praticamente impossível de ser 

incorporada pelo agronegócio, o qual é o maior gerador de fome e degradação ambiental. 

Sobre seus aspectos físicos, o município de Jataí pertence à mesorregião Sul Goiano e 

microrregião sudoeste de Goiás, e possui uma área de 7.174,220 km2, ou 717.422 ha, está 

localizado conforme as coordenadas geográficas 17º 52’51”S, e 51º 42’50”W e a uma altitude 

de 696 metros. 

A área do município é composta por diferentes unidades geológicas, predominando 

formações do Grupo Bauru e São Bento, da Era Mesozoica. Do Grupo Bauru, destacam-se as 

estruturas sedimentares do Vale do Rio do Peixe, que compreendem 33% da totalidade, e estão 

associadas as áreas de relevo plano a suavemente ondulado, com solos mais profundos, bem 

drenados, nos quais são desenvolvidas as atividades agropastoris, ou seja, agricultura e pecuária 

extensiva.  Do Grupo São Bento, encontram-se as estruturas da Formação Serra Geral, ocupam 

25% da área, com a predominância de basaltos, que podem ser encontrados em afloramento nos 

principais cursos d’água, devido a ação erosiva desses, e sobre essa formação encontra-se o 

sítio urbano do município (MARTINS; OLIVEIRA, 2013).  

A Formação Cachoeirinha, datada do período Terciário da Era Cenozoica, também 

merece destaque, ocupando 16% da área, e somado aos 10,9% das áreas classificadas como 

Coberturas detríticas indiferenciadas, correspondem às principais áreas agricultáveis do 
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município, pois apresentam topografia plana, popularmente conhecidas como áreas de 

Chapadões (MARTINS; OLIVEIRA, 2013).  

Encontram-se também no município, com menor expressão espacial, mas não menos 

importante, as Formações Botucatu (9,3%), que originam solos arenosos e frágeis; Formação 

Irati e Corumbataí (3%), datadas da Era Paleozoica, caracterizadas por calcários intercalados a 

folhelhos e arenitos finos, também encontradas em afloramentos no rio Claro; e Depósitos 

Aluvionares, datados do Período Quaternário, que são estruturas inconsolidadas, caracterizadas 

por cascalhos grosseiros e mal selecionados, os quais drenam o planalto do rio Claro 

(MARTINS; OLIVEIRA, 2013). 

Situado em áreas de domínio do Cerrado, a vegetação apresenta formação savana- 

arbóreo aberta e com floresta de galeria nos vales (RIBEIRO; WALTER, 1998). Apresenta um 

clima tropical, mesotérmico e térmico com estações definidas pelo regime sazonal de chuvas. 

Em relação a pluviosidade apresenta dois períodos bem definidos, ocorrendo o maior índice 

pluviométrico entre outubro a abril, com cerca de 1650 mm de precipitação, e um período de 

estiagem entre maio a setembro. A temperatura média no inverno varia entre 10 °C e 27 °C, 

mas podendo chegar a menos de 5 °C; no verão a temperatura varia entre 18 °C e 35 °C, 

podendo chegar até 38 °C, portanto, a temperatura média anual atinge os 22 °C (SCOPEL; 

PEIXINHO; SOUZA, 1995). 

Os solos encontrados no município (Tabela 04), originados de uma estrutura geológica 

peculiar e de uma ação intempérica intensa, são os Nitossolos, Neossolos, Gleissolos, 

Argissolos, Cambissolos e os Latossolos, sendo esse último a tipologia predominante, 

compreendendo 73% da área (MARTINS; OLIVEIRA, 2013). 

 

Tabela 04 – Proporção de área ocupada por tipos de solos encontrados no município de Jataí. 

ORDEM 
Proporção da área total 

ocupada 
SUBORDEM 

Latossolos 73% 
Latossolo Vermelho distófico (LVd) 

Latossolo Vermelho amarelo (LVA) 

Cambissolos 12% Cambissolos Háplico (Cx) 

Argissolos 7% Argissolo Vermelho amarelo (PVA) 

Gleissolos 4,3% - 

Neossolos 3% 
Neossolos Litólicos (RL) 

Neossolos Quartzarenicos (RQ) 

Nitossolos 1% Nitossolo Vermelho (NV) 

Fonte: Martins e Oliveira (2013). Organização: Do autor. 

 

A predominância dos Latossolos beneficia a prática das atividades agrícolas no 

município, essas em sua maioria representada por ciclos curtos como soja, milho e sorgo, e 
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recentemente o advento da cana-de-açúcar. Essas culturas anuais ocupam 54% da área 

municipal, seguido por 41% de pastagens, mantidas em áreas de relevo suavemente ondulado 

a ondulado e solos com maior teor de areia e baixa fertilidade. Portanto, 95% do território 

jataiense é ocupado por atividades agropecuárias, restringindo as áreas de vegetação para as 

matas ciliares, ou de galeria, e outras fitofisionomias Cerrado, as quais ainda são remanescentes 

por estarem em áreas de relevo mais acentuado, ou em solos rasos e com afloramento rochoso, 

fato que dificulta a mecanização (MARTINS; OLIVEIRA, 2013). 

Os estabelecimentos agropecuários ocupam uma área de 575.103 ha, representando 80% 

do seu território. Em relação à área total desses estabelecimentos agropecuários, 25.642 ha 

foram classificadas como pastagens plantadas degradadas por manejo inadequado ou por falta 

de conservação (pouco produtivas), ocupando no ranking estadual o 5º lugar, e nacional, a 45º 

colocação. Participa também dessa área total de estabelecimentos agropecuários, 2.681 ha 

classificados como áreas com sistemas agroflorestais, abrangendo áreas com espécies florestais 

variadas (árvores/palmáceas) usadas para lavoura e criação de animais, ocupando o 31º lugar 

no ranking estadual. Além das pastagens degradadas, 529 ha estão classificadas como terras 

degradadas, abrangendo áreas erodidas, desertificadas, salinizadas, etc. (IBGE, 2006). 

Jataí possui uma população majoritariamente urbana, segundo o Censo 2010, conta com 

81.010 habitantes na zona urbana e 6.996 habitantes na zona rural, totalizando 88.006 habitantes 

no município (IBGE, 2016). Apenas 8% aproximadamente da população do município é rural, 

sendo que 80% da área são estabelecimentos agropecuários, ou pode-se chamar de empresas 

rurais capitalistas. São nos assentamentos que se encontra uma maior concentração de 

habitantes rurais, a área que os assentamentos implantados pelo INCRA ocupam é de 13.906,14 

há, ou seja apenas 2,4% da área total dos estabelecimentos agropecuários. 

 

3.2 O método científico: dialética da natureza 

 

O ato de pesquisar é sinônimo de uma busca continua, porém não aleatória, sempre se 

direcionando conforme métodos, ou seja, caminhos aos quais o pesquisador escolhe para trilhar 

e responder aos seus próprios questionamentos, esses intrínsecos à relação entre sujeito e objeto. 

Relação que se desenvolveu de diferentes formas em dados momentos históricos. 

Cada ciência possui métodos segundo os quais desenvolve suas atividades específicas, 

ou seja, caminhos que segue para alcançar determinado resultado. Mendonça (2001, p.14) 

explica que “cada ciência percorre um caminho na busca de comprovação de suas verdades, 
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[...] esse caminho é conhecido como método científico de trabalho, resultado da associação de 

concepções aplicadas às ciências”. 

Suertegaray (2002) deixa uma ideia lúcida quanto ao conceito de método quando afirma 

que é uma escolha que diz respeito ao ritmo e à compreensão/ética do sujeito (pesquisador), e 

que o método escolhido é a expressão da sua concepção do mundo. 

Na busca pelas suas verdades, a Geografia física apresenta uma tendência a se auto 

afirmar mais científica que as demais ramificações da Geografia, e esta não deve se isolar do 

contexto geral das ciências humanas, o que é comum devido ao seu exagerado empirismo 

(MENDONÇA, 2001). Porém não diferente de outras ciências, mesmo com essa predominância 

positivista na Geografia física, outros métodos também foram incorporados em suas pesquisas. 

Tricart (1977) relata que não existe métodos exclusivos da Geografia, os métodos são de 

aplicação geral, e a utilização dos mesmos em estudos e pesquisas da Geografia é um caso entre 

outros, e ressalta a necessidade de uma atitude dialética que permita a reintegração dos 

resultados analítico obtidos nos seus contextos de interferência.  

Destaca-se aqui alguns desses métodos que Suertegaray (2002, p. 65) traz de forma 

simplificada, entretanto esclarecedora, de como se compreendeu a questão do sujeito e objeto 

no processo de pesquisa:  

no método positivista, tão conhecido nosso, o campo (realidade concreta) é externo 

ao sujeito. O conhecimento/a verdade está no objeto, portanto no campo, no que 

vemos. No método neo-positivista o campo como realidade empírica é externo ao 

sujeito. Agora, nesta perspectiva, o campo como realidade externa é uma construção 

do sujeito. No método dialético, o campo como realidade não é externo ao sujeito, o 

campo é uma extensão do sujeito, como é numa outra escala a ferramenta para 

trabalhar uma extensão do seu corpo, ou seja, a pesquisa é fruto da interação dialética 

entre sujeito e objeto. Resulta da compreensão dialética o conceito de PRÁXIS e a 

concepção de que estamos no mundo para pensá-lo e transformá-lo. [...] Na 

compreensão da hermenêutica, o campo é a interação do sujeito no seu caminhar e 

pensar com o objeto. O sujeito como ponto de partida do conhecimento promove, a 

partir de sua vivência, a ação que desencadeia o processo de conhecimento e 

(re)construção do mundo. O campo é o texto, este precisa ser desvendado aberto e 

compreendido em seus múltiplos significados para, a partir dessa compreensão, 

promover a reconstrução do sujeito/objeto/sujeito. Trata-se do que se denomina de 

Hermenêutica Instauradora. Da nossa prática advém nossas indagações e das respostas 

que damos a elas advém nossa prática e as transformações simultâneas de nós e do 

mundo. 

 

Para Mendonça (2001), a Geografia física tem buscado trabalhar sob uma orientação da 

“dialética da natureza”, mas ainda muito incipiente, configurando como melhor método para 

essa Geografia física moderna e contemporânea, a análise de sistemas e seus derivados, tais 

como a noção de paisagem, ecossistemas e ecogeografia. Entretanto, já é um indício que a 

Geografia física contemporânea não está estagnada em um método apenas e está buscando 

novos caminhos. 
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O marxismo foi uma porta que se abriu e possibilitou a aplicação de novas concepções 

teórico-metodológicas de cunho ideológico e político dentro da Geografia, porém também 

apresenta falhas ao tratar das questões ambientais, pois as concepções geográficas 

desenvolvidas sob a perspectiva marxista abordavam predominantemente a estrutura da 

sociedade, e suas divisões em classes sociais e o desenvolvimento do capitalismo, bem como 

sua influência na organização da sociedade (MENDONÇA, 2005). Entretanto,  

 

se o marxismo, enquanto método exclusivo, revelou-se limitado quanto ao tratamento 

mais globalizante da temática ambiental, o positivismo, por seu lado, não satisfaz 

enquanto paradigma, segundo o qual tal análise se desenvolveria” (MENDONÇA, 

2005, p.58). 

 

Da mesma forma que a abordagem marxista isolada não é capaz de trazer uma 

compreensão da natureza e suas relações com a sociedade, o positivismo, método bem 

difundido dentro da Geografia Física, também possui suas limitações, pois apresenta um 

conhecimento cada vez mais fragmentado e especializado. É possível se fazer uma análise mais 

rica utilizando-se da complementaridade, pois segundo Mendonça (2005, p. 58) as “tentativas 

que têm utilizado o marxismo para a análise da dimensão social e outros métodos para a 

dinâmica natural, têm apresentado bons resultados e melhores diretrizes para a melhoria da 

qualidade de vida que aquelas baseadas somente em pressupostos positivistas”.  

Enquanto Karl Marx foi um dos grandes precursores da dialética na análise do 

desenvolvimento social e da estrutura das classes decorrentes do modo de produção capitalista, 

nos estudos das ciências da terra e da natureza tem-se Friedrich Engels como pioneiro na 

aplicação da dialética, se deparando com uma problemática: as leis da natureza são próprias e 

não obedecem a nenhuma ação objetiva como pressuposto pelo método dialético. Entretanto, 

na Geografia pode-se ter uma postura para se pensar a natureza dialeticamente, ou seja, ter uma 

concepção, da mesma forma que se concebe a sociedade, e não afirmando que os processos de 

transformação e evolução da natureza se dão de forma dialética (MENDONÇA, 2001). 

Para Salvador (2012) a busca pelo conhecimento da essência dos objetos é infinita para 

o pesquisador que opta pela dialética como caminho teórico-metodológico, pois sempre 

negando um conhecimento anterior, e buscando se aprofundar no conteúdo, gera um novo 

conhecimento, e assim ciclicamente.  

De acordo com Spósito (2004), no método dialético, sujeito e objeto são intrínsecos; o 

sujeito se constrói e se transforma, construindo e transformando, ao mesmo tempo, o objeto, 

que construído (fruto do trabalho humano) influencia as ações do sujeito, por exemplo a relação 

sociedade e natureza. Na mesma perspectiva, Bernardes e Ferreira (2003, p.19), afirmam que a 
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dialética “pressupõe não haver separação entre a história da natureza e a história dos homens, 

impondo um elo entre os processos de apropriação e de transformação executados pelo 

Homem”. 

Algumas abordagens geográficas analisam a natureza em duas partes: a primeira seria a 

natureza natural, primária, sem interferência antrópica, enfim o espaço que não inclua o homem; 

e a segunda seria uma natureza transformada pela sociedade, incluindo o homem e suas 

múltiplas relações, e o objeto de estudo da Geografia seria então essa segunda natureza, a qual 

nada mais é do que o espaço geográfico. Entretanto essa abordagem é um tanto contraditória na 

perspectiva dialética. Uma das leis da dialética é a interpenetração dos contrários, segundo essa 

lei os diversos aspectos da realidade se entrelaçam e, em diferentes níveis, de forma que a 

compreensão desses aspectos não acontece isoladamente, mas sim conectada. Logo, pela ótica 

apenas dessa lei da dialética, já não se justifica o estudo isolado da segunda natureza, pois ambas 

compõem a natureza do planeta, estão interligadas (MENDONÇA, 2001, p. 23) 

Portanto enfatiza-se a necessidade de se repensar a relação sociedade e natureza, pois 

conforme Suertegaray (1989) a degradação ambiental é uma expressão da natureza que só pode 

ser compreendida se referenciada à sociedade. A autora também afirma que “a natureza, 

enquanto tal, vem apresentando atualmente, uma dinamicidade que, se analisada do ponto de 

vista antropocêntrico, tem sido a cada dia mais prejudicial à vida desta espécie (homem)”. 

Nunes (2002) destaca as abordagens de Suertegaray (1997), De Mauro (1995) e Casseti 

(1991) focadas no elo entre sociedade e natureza, pois em todas elas, observa-se a importância 

que a ação dos agentes sociais representa, sendo caracterizada como um fator geomorfológico 

preponderante na formação de novas formas de relevo, bem como na construção das paisagens 

geográficas. O momento atual do desenvolvimento técnico-científico do estudo da dinâmica da 

natureza e da sociedade, realizado pela Geografia, propõe que a transformação das paisagens 

seja realizada a partir da relação histórico-dialética (NUNES, 2002). 

A natureza vem sendo transformada sob os poderes do sistema econômico dominante, 

o capitalismo, e não se pode ignorar as desigualdades sociais que o capital impõe à sociedade. 

Logo, ao se desenvolver uma pesquisa que envolve as desigualdades encontradas no sistema 

capitalista, depara-se com a atuação coexistente de agentes hegemônicos e agentes não 

hegemônicos, o que ilustra uma das leis básicas da dialética, a luta dos contrários.   

Suertegaray (2010) relata que a abordagem dialética em seus estudos na década de 80, 

possibilitou a reflexão sobre as contradições, enquanto a análise sistêmica, embora permitisse 

conjunção, nesse período enfatizavam muito mais a funcionalidade do que a historicidade dos 

sistemas, e buscavam muito mais avaliar o equilíbrio e o desequilíbrio do sistema. 
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O pesquisador que assume o caminho da dialética trabalha com a possibilidade futura 

de uma transformação na estrutura da sociedade, consequentemente uma transformação no 

espaço, em que o pilar fundamental deixe de ser o mercado e passe a ser o bem-estar coletivo 

(SALVADOR, 2012). 

Uma nova visão de mundo a ciência revela nos dias atuais, conhecer o objeto não é o 

suficiente, é necessário reconhecer e compreender a manifestação das propriedades de suas 

interfaces com o meio, do qual o homem é parte. Desse modo, a crescente preocupação com a 

conservação do ambiente impõe ao ser humano consciente reconhecer-se como parte do que 

descreve, modela ou classifica com o intuito de orientar suas ações (D’AGOSTINI; 

SCHLINDWEIN, 1998). 

Então, para compreender as transformações que ocorrem nas paisagens, com o intuito 

de favorecer as atividades econômicas, faz-se uso sempre de uma reflexão sobre essa relação 

dialética entre sociedade e natureza. É diante dessa necessidade que a Geografia se destaca 

como uma das muitas ciências capazes de abordar essa temática (MENDONÇA, 2005). 

Atualmente tem-se visto muitas pesquisas relacionadas aos agentes hegemônicos do 

capital, tais como o agronegócio e o turismo. Entretanto na presente pesquisa a evidência está 

nos agentes não hegemônicos, afim de compreender a produção do espaço pelas mãos dos 

chamados agricultores familiares, mas que são, em sua essência, camponeses, pois lavram a 

terra nas unidades produtivas que configuram os assentamentos rurais, e que dela tiram o seu 

sustento, da sua família e ainda são responsáveis por alimentar o país. 

 

3.3 Métodos e técnicas 

 

A pesquisa em si está intimamente relacionada à necessidade de buscar conhecimento. 

O ato de conhecer é o processo de interação efetuado entre o indivíduo e a realidade, o qual 

permite descobrir a sua forma de ser ou pelo menos, adquirir respostas provisórias para um 

problema definido, e as soluções para esses problemas seriam, então, o conhecimento 

(SEABRA, 2011). Cabe destacar a importância da pesquisa qualitativa, a qual ocupa um 

reconhecido lugar entre as várias possibilidades de se estudar as práticas dos sujeitos sociais 

estabelecidas em diversos ambientes, entretanto a abordagem complementar da pesquisa 

quantitativa se faz necessária (MINAYO; SANCHES, 1993). 

Para a primeira etapa da pesquisa, buscou-se identificar e mapear os agricultores que 

possuem sistemas produtivos pautados nos princípios da agricultura sintrópica no estado de 

Goiás e Distrito Federal. Foi realizado o diagnóstico socioambiental, utilizando como técnicas 
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a observação direta e entrevistas estruturadas (Apêndice A), e a área de produção foi registrada 

por meio de fotografias. Para tal levantamento adotou-se como ponto de partida o banco de 

dados do Núcleo de Estudos da Agricultura Familiar (NEAF) da Universidade Federal de 

Goiás/ Regional Jataí (UFG), e posteriormente seguiu-se com indicações dos próprios 

agricultores. Para o desenvolvimento do trabalho de campo nas propriedades desses 

agricultores amostrou-se as propriedades localizadas no sudoeste goiano e uma propriedade 

representativa em Brasília (DF), já que fora indicada pelos demais agricultores visitados, como 

modelo de cultura, e fonte de dispersão do conhecimento sobre sistemas agroflorestais 

sucessionais.  

A segunda etapa da pesquisa foi o mapeamento dos assentamentos rurais no município 

de Jataí utilizando a Equação Universal de Perda de Solo Revisada, que em inglês é conhecida 

como Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) (RENARD et al., 1997). Esse 

procedimento metodológico possibilitou identificar os pontos com maior potencial erosivo nas 

áreas dos assentamentos, pois o produto final desse mapeamento resulta da sobreposição dos 

seguintes fatores: uso e cobertura da terra, precipitação, fator topográfico (comprimento e 

declividade de encosta) e tipos de solos. 

A terceira etapa da pesquisa também foi realizada em Assentamentos Rurais no 

município de Jataí, realizou-se o mesmo diagnóstico socioambiental da primeira etapa da 

pesquisa. Entretanto fez-se amostragem na área de estudo para otimizar a pesquisa, conforme 

as atividades desenvolvidas, sendo o Assentamento Santa Rita, por ter predominância da 

pecuária, o Assentamento Rio Paraíso por predominar a agricultura em monocultivos, e por fim 

o Assentamento Nossa Senhora do Guadalupe por apresentar um quadro de transformação da 

paisagem, onde a pecuária vem perdendo espaço para a monocultura de grãos. Em seguida, com 

base no mapeamento dos assentamentos, foram selecionadas as unidades produtivas que se 

destacaram com maior potencial erosivo (alto a altíssimo) em cada um dos assentamentos dessa 

amostra, para se proceder com os trabalhos de campo. Salienta-se a importância e a necessidade 

de continuidade da pesquisa para aumentar a substancialidade estatística dos resultados já 

aferidos, possibilitando maior prestigio e visibilidade para pesquisas sobre essa temática. 

Os diagnósticos das propriedades selecionadas nos assentamentos rurais foram 

realizados através da interrogação direta dos proprietários, cujo comportamento desejava-se 

conhecer. Esse método tem como tem como principal vantagem a possibilidade de analisar a 

realidade do agricultor in situ, assim, os entrevistados informam acerca de seu comportamento, 

crenças e opiniões. Quando a investigação torna-se mais livre e isenta de interpretações calcadas 

na subjetividade dos pesquisadores, obtendo economia e rapidez com esse método, pois os 
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dados são obtidos por meio de entrevistas, e os custos tornam-se relativamente baixos (GIL, 

2010) 

Finalmente realizou-se a simulação da implantação da agricultura sintrópica nos 

assentamentos rurais estudados. Para tal simulação adotou-se como modelo o sistema 

agroflorestal para o Cerrado proposto por Armando et al. (2002). A partir desse modelo, e do 

mapeamento das áreas degradadas nos assentamentos rurais, calculou-se o potencial produtivo 

para tais áreas se fossem cultivadas nesse sistema proposto. Apresentou-se também indicadores 

financeiros que cunham a eficiência potencial para a geração de renda. 

 

3.3.1 Índice de Degradabilidade: deterioração social, econômica, tecnológica e ambiental 

 

Em todas as propriedades visitadas realizou-se o Diagnóstico Socioambiental, tanto da 

agricultura sintrópica, como nos assentamentos rurais, a fim de obter o Índice de 

Degradabilidade Socioambiemtal das mesmas. Esse diagnóstico consiste em uma metodologia 

adaptada, baseada no Manual de Projetos Ambientais, de José Sales Mariano Rocha (2007), 

utilizando a entrevista estruturada como técnica, instrumentada por formulários que foram 

aplicados aos participantes da pesquisa, com o objetivo de coletar dados socioeconômicos e 

ambientais.  

Albuquerque et al. (2010) confirma que a entrevista é uma das formas mais básicas de 

obtenção de dados, e pode parecer um processo simples, mas está envolvida por muitas sutilezas 

e detalhes aos quais o pesquisador deve estar atento. As entrevistas foram precedidas pela 

identificação do pesquisador e uma breve explanação sobre a pesquisa e respectivos objetivos. 

O diagnóstico socioambiental leva em conta os fatores sociais, econômicos, 

tecnológicos e ambientais, cujas respostas foram codificadas de acordo com a importância de 

uma variável sobre determinado fator, e cada variável está relacionada a um conjunto de 

indicadores socioambientais. A ordem de importância das variáveis são definidas de acordo 

com o custo entrópico de cada uma (Quadro 02). 

Rocha (2007) atribui em sua metodologia valores para cada resposta, relacionado ao 

potencial de deterioração, quanto maior potencial, maior o valor atribuído. Como a metodologia 

foi adaptada para essa pesquisa, utilizou-se a codificação que vai do valor 1 até o 8, significando 

então que o menor valor indica mínima deterioração, enquanto que o maior valor, significa 

máxima deterioração por fator considerado.  
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Quadro 02 – Fatores, variáveis e indicadores socioambientais considerados para a determinação dos 

índices de deterioração social, econômica, tecnológica e ambiental. 

FATOR VARIÁVEL INDICADOR VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 

Social Demográfica Idade 1 7 

Escolaridade 1 7 

Nascimento  1 5 

Residência 1 5 

Habitação Aquisição da propriedade 1 5 

Estrutura da habitação 1 6 

Número de cômodos na casa 1 5 

Tipo de piso 1 6 

Água consumida 1 5 

Análise de água 1 4 

Tipo de fogão 1 4 

Eletricidade 1 4 

Chuveiro 1 3 

Aparelhos eletrônicos 1 5 

Utilitários domésticos 1 5 

Comunicação 1 4 

Transporte 1 5 

Alimentação Origem dos itens alimentícios  1 5 

Econômico Uso da terra Pastagem cultivada 1 3 

Pastagem natural 1 3 

Cultura permanente 1 3 

Cultura temporária 1 3 

Reserva Legal/APP averbada 1 2 

Cerrado não averbado 1 2 

Capoeira (área em recuperação) 1 2 

Áreas inaproveitáveis 1 2 

Quintais 1 2 

Produção 

vegetal 

Diversificação 1 3 

Comercialização (destino) 1 8 

Técnica de produção 1 2 

Produção 

animal, posse e 

comercialização 

Gado de corte 1 2 

Gado leiteiro 1 2 

Suínos 1 2 

Aves 1 2 

Peixes 1 2 

Caprinos 1 2 

Equinos 1 2 

Mel 1 2 

Leite 1 2 

Ovos 1 2 

Crédito/Renda Principal fonte de crédito 1 8 

Renda bruta aproximada da 

propriedade 

1 4 

Outras rendas 1 2 

Possui DAP-Pronaf 1 2 

Renda total 1 4 

Tecnológico Estrutura, 

maquinário e 

Estrutura do curral 1 5 

Local de ordenha 1 5 

Barracão/Galpão 1 6 
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FATOR VARIÁVEL INDICADOR VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 

industrialização 

rural 

Paiol/Silo 1 6 

Tipo de cerca 1 7 

Tipo de bebedouro 1 4 

Tipo de tração 1 3 

Maquinário agrícola/implementos 1 6 

Tipos de implementos fixos 1 3 

Processamento da produção 1 3 

Tecnologia Assistência técnica 1 4 

Nível de Satisfação 1 4 

Segue as orientações técnicas 1 4 

Fonte de aquisição das sementes 1 3 

Adubação/Calagem 1 4 

Modo de aplicação 1 3 

Complementação mineral para 

fertilidade do solo 1 4 

Modo de aplicação 1 3 

Resíduos orgânicos/ biofertilizantes 1 4 

Modo de aplicação 1 3 

Agrotóxicos 1 5 

Modo de aplicação 1 3 

Compostos não industrializados para 

sanidade vegetal 1 4 

Modo de aplicação 1 3 

Rotação de culturas 1 4 

Adubação verde 1 4 

Sistema de irrigação 1 5 

Ambiente de cultivos protegido 1 4 

Pastejo rotativo 1 4 

Ração/sal mineral para gado 1 4 

Origem da ração alimentar 1 3 

Suplementação na estiagem 1 4 

Vacinação do rebanho 1 4 

Tipo de ordenha 1 3 

Resfriador de leite 1 4 

Destino dos dejetos animais 1 5 

Salubridade Infestação de pragas 1 5 

Combate de pragas domésticas 1 3 

Frequência de uso de plantas 

medicinais  

1 4 

Local de coletas das plantas 

medicinais 

1 3 

Uso de EPIs 1 3 

Ambiental Poluição, 

exploração e 

conservação  

Armazenamento dos produtos 

agrotóxicos 

1 4 

Depósito das embalagens 1 5 

Lavagem dos implementos utilizados 

na aplicação dos produtos agrotóxicos 

1 5 

Destino dos dejetos domésticos 

(esgoto) 

1 6 

Compostagem dos resíduos orgânicos 1 3 

Destino do lixo doméstico 1 5 
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FATOR VARIÁVEL INDICADOR VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 

Qualidade dos mananciais próximos 1 4 

Assoreamento dos mananciais 

próximos 

1 4 

Análise de água consumida 1 4 

Queimadas 1 4 

Erosões 1 5 

Finalidade das plantas nativas 1 5 

Extrativismo sustentável 1 4 

Estrutura viva para proteção da 

propriedade 

1 6 

Presença de animais 

biodispersores/polinizadores 

1 5 

Manejo conservacionista do solo 1 5 

Desconforto térmico 1 4 

Incidência de chuva 1 4 

Área anterior ao processo produtivo 1 4 

Manejo de áreas degradadas existentes 

na propriedade 

1 5 

Organização: Do autor, 2018. 

 

Para ilustrar o cálculo dos índices de deterioração por fatores, toma-se como exemplo o 

fator AMBIENTAL, a variável POLUIÇÃO, EXPLORAÇÃO E CONSERVAÇÃO, e o indicador 

AGROTÓXICO: 

 

Pergunta: Onde deposita as embalagens dos agrotóxicos? 

Respostas possíveis:  

1 – Devolve seguindo a legislação 

2 – descarta junto com o lixo domestico 

3 - Queima ou Enterra 

4 – Reaproveita p/  

      outros fins 

5 – Em qualquer lugar  

99 – Outro: _________ 

 

Então, cada resposta possível recebeu um valor, no caso desse indicador, de 1 a 5. O 

agricultor responde opção 3, por exemplo, ao final do questionário soma-se os valores das 

opções escolhidas, e obtém-se o total para o fator ambiental AMBIENTAL, assim como a soma 

total para cada um dos demais fatores.  

O índice de deterioração (DT), calculado por propriedade da agricultura sintrópica e por 

assentamento, proposto para a análise dos fatores, foi determinado mediante a seguinte fórmula: 

 

𝐷𝑇 (%) =
(𝑆𝑉𝐸 − 𝑆𝑀𝑀). (100 − 0)

𝑆𝑀𝑎𝑥 − 𝑆𝑀𝑖𝑛
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Sendo que:  

 

 DT = Índice de deterioração (%) 

 SVE = Soma do valor encontrado 

 SMM= Soma dos valores mínimo e máximo 

 SMin = Soma dos valores mínimos 

 SMax = Soma dos valores máximos 

 

Após o cálculo da deterioração considerando os fatores, calculou-se o Índice de 

Degradabilidade Socioambiental (DAS), o qual foi determinado mediante a seguinte fórmula: 

 

𝐷𝐴𝑆 (%) =
𝐷𝑇𝑠 + 𝐷𝑇𝑒 + 𝐷𝑇𝑡 + 𝐷𝑇𝑎

4
 

 

Sendo que: 

 

DAS = Degradabilidade Socioambiental 

DTs = deterioração social 

DTe = deterioração econômica 

DTt = deterioração tecnológica 

DTa = deterioração ambiental 

 

Para Rocha (2007), o máximo de deterioração aceitável ou tolerável é de 10% para cada 

fator. Seguiu-se adotando o mesmo parâmetro para a tolerância dos resultados. As respostas do 

questionário-diagnóstico foram tabuladas e analisadas no aplicativo Microsoft Excel (2013). 

Após as entrevistas, solicitou-se que os agricultores mostrassem sua área de produção, 

para que se procedesse com o registro fotográfico da mesma, buscando averiguar a realidade, 

para fins de comparação com as respostas obtidas nas entrevistas. Essa visita acompanhada do 

agricultor, também nomeada como turnê-guiada, consiste em uma técnica de observação e 

registro livre dos fenômenos visualizados em campo. Apesar de parecer um processo simples e 

ser uma das formas mais básicas de obtenção de dados, envolve muitas sutilezas e detalhes que 

devem estar sob o controle do pesquisador (ALBUQUERQUE et al, 2008).  
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3.3.2 Potencial erosivo do solo: Equação Universal de Perda de Solo Revisada (RUSLE) 

 

Para estimar a perda média anual de solo utilizou-se a Equação Universal de Perda de 

Solo (EUPS) ou Universal Soil Loss Equation (USLE), desenvolvida a partir de 1950 por 

Wishmeier e Smith (1978), mas consiste em um dos modelos mais utilizado em todo mundo 

até os dias de hoje. Logo, os parâmetros necessários para a essa estimativa da perda de solo 

foram obtidos a partir da adaptação da Universal Soil Loss Equation (USLE) (WISCHMEIER; 

SMITH, 1978) para uso no Brasil, conhecida por Equação Universal de Perda de Solo (EUPS) 

(BERTONI; LOMBARDI NETO, 1999) e da Equação Universal de Perdas de Solo Revisada, 

que em inglês é conhecida como Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) (RENARD et 

al., 1997). 

Ambas as equações foram concebidas para calcular a média de perda de solo em áreas 

agrícolas, entretanto, com o advento do Sistema de Informação Geográfico (SIG) e dos Modelos 

Digitais de Elevação (MDEs), foram aplicadas diversas modificações a esses modelos para 

estimativa automática da perda de solo em vertentes complexas como bacias hidrográficas 

(GALDINO, 2011). Cabe ressaltar que o processamento dos dados para a geração dos produtos 

finais foi desenvolvido no ambiente do programa ArcGIS®, versão 10.1 (ESRI, 2019), 

devidamente licenciado para o Laboratório de Geoinformação da Universidade Federal de Jataí. 

A RUSLE considera como parâmetros todos os fatores que afetam a erosão pluvial, a 

saber: clima, solo, topografia e cobertura vegetal. Baseada em uma análise estatística da erosão 

mensurada no campo, em uma classificação de parcelas de experimentação, sob chuva natural 

e simulada (ALMEIDA; ARAÚJO; GUERRA, 2005). A estrutura das equações é a mesma – 

USLE, EUPS e RUSLE – entretanto, as formas de determinação dos fatores do modelo 

mudaram expressivamente, e vários conceitos de modelagem da erosão, baseados na descrição 

do processo físico, foram incorporados para melhorar as predições de erosão (RENARD et 

al.,1997).  

A expressão matemática capaz de estimar a perda anual de solo de um determinado local 

é (RENARD et al., 1997; WISHMEIER; SMITH, 1978):  

 

A  R . K . L . S . C . P  
 

Sendo que: 

A = perda anual de solo em Mg ha-1 ano -1;  

R = fator erosividade da precipitação em MJ mm ha-1 h -1 ano -1;  

K = fator erodibilidade do solo em Mg h MJ-1 mm -1;  
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L = fator comprimento da encosta (adimensional);  

S = fator declividade da encosta (adimensional);  

C = fator de cobertura e manejo da cultura (adimensional);  

P = fator prática de manejo (adimensional). 

 

Para Almeida, Araújo e Guerra (2005) a RUSLE apresenta algumas limitações: é 

empírica, prevê a perda média de solo anual, não prevê a erosão por voçorocas e não prevê a 

transferência de sedimentos. Apesar dessas limitações ela fornece um método simples e fácil 

de estimar as perdas de solo, identificar as áreas críticas e avaliar a eficiência das medidas de 

redução dessas perdas. 

O potencial de erosividade da precipitação (Fator R) foi obtido por meio dos dados de 

chuva da região, mantendo-o como constante. Então utilizou-se os dados de chuvas dos últimos 

30 anos registrados pela estação meteorológica convencional de Jataí (GO), disponibilizado 

pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2016).  

A intensidade da erosão hídrica é afetada tanto pela distância ao longo da qual se 

processa o escoamento superficial quanto pela declividade do terreno, representadas na RUSLE 

pelos fatores L e S, respectivamente, mas na prática, esses dois efeitos são considerados 

conjuntamente, por meio de um termo designado fator topográfico LS (GALDINO; WEILL, 

2010, p. 262). Segundo Beskow et al. (2009) o fator L representa a relação de perdas de solos 

entre comprimento do declive e comprimento de rampa de 25 m para os mesmos fatores solo, 

chuva, grau de declive, cobertura e manejo; e o fator S trata da relação de perdas de solo entre 

um declive qualquer e um declive de 9%. 

A erosão ocorre de forma diferenciada em cada tipo de solo, mesmo que as condições 

de declividade, chuva, cobertura vegetal e práticas de manejo sejam semelhantes, portanto, essa 

diferença, é denominada erodibilidade (fator K), conhecida também como vulnerabilidade ou 

suscetibilidade à erosão (BERTONI; LOMBARDI NETO, 1990). Como parâmetros para 

análise do grau de limitação devido à erodibilidade, utilizou-se Giboshi (2005) (Quadro 03). 

 

Quadro 03 – Graus de limitação devido a erodibilidade. 

Grau de limitação Erodibilidade (t.h.MJ-1.mm-1) 

0: nulo 0 a 0,005 

1: ligeiro 0,005 a 0,020 

2: moderado 0,020 a 0,030 

3: forte 0,030 a 0,040 

4: muito forte > 0,040 

Fonte: Giboshi (2005). 
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Os fatores C e P expressam o efeito combinado da proteção oferecida pela cobertura 

vegetal e as diferentes práticas de manejo, resultando assim em um produto identificado como 

Mapa de Uso e Cobertura da Terra. Almeida, Araújo e Guerra (2005) ressaltam que enquanto 

os fatores climáticos (R), topográfico (LS), e erodibilidade (K) variam em uma ordem de 

grandeza, o fator de cobertura vegetal (C), pode variar por várias ordens de grandeza, indo 

desde 1,0 para solo descoberto, para aproximadamente 0,001, quando a cultura ou vegetação 

está completamente estabelecida.  

Segundo Galdino e Weill (2010, p. 262) “os valores quantitativos de perda de solo 

gerados pela RUSLE, devem ser considerados como estimativas para fins comparativos, 

principalmente como uma análise qualitativa da distribuição espacial do potencial erosivo de 

uma região”, logo entende-se que os valores numéricos obtidos representam um potencial e não 

um valor real, servindo como referências para diretrizes de um manejo adequado. 

 

3.3.3 Simulação do potencial produtivo da agricultura sintrópica 

 

Para a realização dessa etapa, adotou-se o sistema modular de Armando et al. (2002), 

com área de 225 m2 (15 m x15 m), o qual utiliza 36 espécies diferentes (Figura 01), sendo 

espécies florestais, biopesticidas, frutíferas de curto e médio prazo, culturas anuais, forrageiras 

e de cobertura, e ornamentais; ressaltando que o processo de implantação custou R$ 219,75. 

Optou-se por fazer uma simulação de produção desse sistema já estabelecido, por ser 

reconhecido e indicado pela EMBRAPA como ideal para áreas de Cerrados, o qual fora 

publicado como Circular Técnica do órgão (EMBRAPA, 2002). 

Esse sistema de plantio agroflorestal é cuidadosamente planejado, com implantação 

facilitada, sugerida que seja feita em módulos, de acordo com a disponibilidade de mão de obra 

e recursos do agricultor, adequado à realidade dos agricultores familiares, os quais precisam de 

renda fluida e constante, pois “permite colheitas desde o primeiro ano de implantação, de forma 

que o agricultor obtenha rendimentos provenientes de culturas anuais, hortaliças e frutíferas de 

ciclo curto, enquanto aguarda a maturação das espécies florestais e das frutíferas de ciclo mais 

longo” (ARMANDO et al., 2002); e dessa forma, a abundância e diversidade de cultivares 

contribuem para uma maior segurança alimentar e para a economia da família e dos 

consumidores. 

As espécies utilizadas possuem diversas utilidades para que o núcleo familiar tenha 

alimento, remédio, energia, trato animal, adubação, madeira para construções diversas e renda 
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com plantas ornamentais, essas podem ser inseridas após o terceiro ano, ao findar a colheita das 

espécies anuais.  

 

Figura 01 – Esquema que representa um sistema modular, onde foram incluídas somente 12 das 36 

espécies, para facilitar a visualização do conjunto. 

 
Fonte: Armando et al. (2002). 

 

Não é o intuito replicar o processo de implantação e discutir as escolhas das espécies, 

parte-se do modelo já estabelecido e se apresenta uma simulação da produção de alimentos do 

mesmo, destacando as vantagens desse sistema peculiar: recuperação de áreas degradadas 

existentes nas unidades produtivas, que ora estão sem uso e em decadência ambiental, e a 

elevação da qualidade socioeconômica que esse sistema pode trazer.  

Para simular a produção do sistema agroflorestal utilizou-se das médias de 

produtividade e do tempo médio de colheita, dos cultivares em monoculturas registradas pelo 

Censo Agropecuário e dados do IBGE (IBGE, 2016), e EMBRAPA (2019), calculou-se a 

produtividade por planta de cada uma das espécies cultivadas nesse sistema, multiplicando o 

espaçamento entre linhas e entre indivíduos, para se obter o número de indivíduos de cada 

espécie por metro quadrado. Sabendo que cada módulo agroflorestal possui 225 m2, e 

espaçamento entre módulos de 3 metros, logo, conclui-se que em um hectare (10.000 m2) teriam 

30 módulos agroflorestais (Figura 02).  
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Figura 02 – Representação gráfica dos módulos agroflorestais que compõe um hectare.

 
Elaboração: Do autor (2020). 

 

 

Posteriormente foi possível calcular a quantidade de indivíduos por módulo 

estabelecido, e por hectare, bem como a produtividade por planta ao ano, por módulo e por 

hectare. Demonstra-se em seguida, de maneira prática, um exemplo de como o cálculo do 

número de indivíduos e de produtividade foi desenvolvido, observa-se para o milho (Zea mays 

L.): 

 

- Número de linhas por módulo: 2 

- Comprimento da linha: 15 m 

- Espaçamento entre indivíduos: 5 sem/m , ou seja, 20 cm, ou 0,2 m 

     15 / 0,2 = 75 indivíduos 

 

- Número de indivíduos por linha: 75 

     75 x 2 = 150 

 

- Número de indivíduos da espécie por módulo: 150 

     150 indivíduos x 30 módulos  

= 4.500 indivíduos/ha 
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- Produtividade média para o monocultivo de milho crioulo (Zea mays L.): 5.000 kg/ha 

- Espaçamento: 0,2 m x 1m 

5 sementes por metro linear = 50.000 indivíduo/ha 

     5.000kg/ 50.000 indivíduos 

     =0,100 kg / indivíduo 

- Produtividade por módulo agroflorestal:  

    150 indivíduos x 0,100 kg = 15 kg  

- Produtividade por hectare agroflorestal: 

     15 kg x 30 módulos 

     = 450 kg/ha 

 

Logo, conclui-se que cada planta da espécie Zea mays L., produz em média 100g, e se 

em um módulo agroflorestal comporta 150 plantas dessa espécie, então cada módulo pode 

produzir 15 kg de milho, e em um hectare, área equivalente à 30 módulos, poderá ser produzidos 

450 kg de milho por colheita. O cálculo demonstrado foi replicado para todos os cultivares cujo 

o objetivo é a produção de alimento. 

Após o cálculo de produtividade por planta, por espécie e por módulo, chegou-se ao 

volume produtivo por hectare, para assim, obter o potencial de produção (kg/hectare/ano) no 

quantitativo de áreas degradadas dos assentamentos rurais, e no período de três anos.  

Para compor os indicadores financeiros da simulação, utilizou-se dos valores monetários 

atualizados para o ano de 2020, os dados foram compilados da Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB), EMBRAPA e Central de Abastecimento de Goiás (CEASA-GO). 
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4 GOIÁS E DISTRITO FEDERAL: AGRICULTORES SINTRÓPICOS 

 

As produções monocultoras e o manejo inadequado do solo, muito comum na região do 

Cerrado, tem provocado a deterioração do ambiente e das pessoas que nela vivem, assim como 

promove a aculturação da população local e a concentração de terra e poder nas mãos de uma 

minoria. 

Diante desse contexto percebe-se que a agricultura sintrópica tem alcançado sucesso 

nos aspectos ambientais e socioeconômicos, pois é um modo de produção regenerador que visa 

o equilíbrio do ambiente, no qual os cultivos são múltiplos e de forma sucessional, formando 

uma verdadeira floresta de alimentos. Ernst Gotsch, agricultor e pesquisador suíço que migrou 

para o Brasil no começo da década de 80, se estabeleceu em uma fazenda na zona cacaueira do 

sul da Bahia e, desde então, vem desenvolvendo técnicas de recuperação de solos por meio de 

métodos de plantio que mimetizam a regeneração natural de florestas. Gotsch afirma que 

melhor seria “se nós melhorássemos as condições que damos às plantas ao invés de ficar 

tentando buscar características genéticas nelas que as façam aguentar os nossos maus tratos” 

(AGENDA GOTSCH, 2016). 

Uma técnica de produção que tem se destacado, a qual utiliza os princípios da 

agricultura sintrópica, são os sistemas agroflorestais, os quais passaram a ser vistos como 

alternativa promissora para propriedades rurais dos países em desenvolvimento. Pela integração 

da floresta com culturas agrícolas, esses sistemas oferecem uma alternativa que pode minimizar 

problemas de baixa produtividade, de escassez de alimentos e da degradação ambiental 

generalizada (ALMEIDA et al, 1995; SANTOS, 2000). 

Segundo Young (1997), os efeitos do manejo agroflorestal para a manutenção da 

fertilidade do solo podem ser considerados como um fator direto no controle da erosão, além 

da proteção devido à cobertura do solo fornecida pela serrapilheira, alta concentração de matéria 

orgânica e do papel das árvores como barreira ao escoamento superficial, suavizando a erosão 

laminar.  

Os aspectos gerais acerca da preparação do solo, berços e insumos utilizados, são 

comuns a todas as propriedades, pois seguem os princípios de Agrofloresta Sucessional e 

Agricultura Sintrópica, desenvolvidos pelo pesquisador suíço Ernst Götsch. Estes princípios 

procuram levar em conta a ecologia das espécies no que se refere às suas necessidades edáficas 

e disposição em suas áreas de ocorrência natural, assim como os princípios de sucessão natural, 

para otimizar a implantação dos sistemas.  
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A preparação do solo, geralmente é feita com o calcário e pó de rocha, para posterior 

implantação dos sistemas, e nos berços são adicionados o termofosfato Yoorin e a farinha de 

osso como adubos. Segundo Primavesi (2016), o preparo do solo em um plantio convencional 

de monocultivo, sem utilizar matéria orgânica, é realizado com praticamente três nutrientes 

quimicamente refinados – nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) – após a correção da acidez do 

solo através da calagem, fazendo com que a maior parte da microbiota do solo morra, restando 

algumas espécies que conseguem utilizar as excreções radiculares e a palha dessa monocultura, 

desequilibrando a disponibilidade dos nutrientes no solo. Uma planta necessita de quarenta e 

seis nutrientes, e recebe basicamente três (NPK). Mais pragas e doenças atacam uma planta 

com seus nutrientes desequilibrados, pois aminoácidos livres e açúcares redutores circulam em 

suas seivas em maior quantidade. Em decorrência desse desequilíbrio, os alimentos produzidos 

são de baixo valor biológico, contaminados com agrotóxicos e metais pesados, acarretando 

ainda mais doenças em seus consumidores (PRIMAVESI, 2016). 

No sistema de coletivo sintrópico o manejo da matéria orgânica (MO) é a base da 

fertilidade do solo. Sua utilização para cobertura do solo é abundante, a qual no princípio podem 

ser resíduos reaproveitados, tais como podas das árvores e gramados da cidade, bem como 

bagaço de cana, cascas de algodão e de arroz, entre outros resíduos. Essa cobertura com MO, 

pode variar de 5 (para matéria mais lenhosa) a 40 cm (para palhada) de altura, a técnica utilizada 

pode ser influenciada por fatores como declividade do terreno e material disponível, 

posteriormente o próprio sistema fornece MO suficiente para ser incorporada ao solo. Portanto, 

a cultura da abundância predomina nesse sistema tanto em MO, quanto na hora da colheita, pois 

tudo é aproveitado. Toda a produção que não é utilizada para o consumo é devolvida ao solo 

para sua cobertura e adubação, dessa forma evita-se a exposição do mesmo, beneficiando a 

ciclagem de nutrientes e reduzindo o processo de erosão laminar, fazendo com que o solo cresça 

mais rapidamente, e contribuindo para o aumento da quantidade de microorganismos no solo.  

Um solo coberto com matéria orgânica retém umidade, mantendo a temperatura em 

aproximadamente 25ºC mesmo com uma forte insolação, entretanto quando o solo fica exposto, 

limpo, pode aquecer até 74ºC devido a insolação direta, o impacto das chuvas no solo 

descoberto contribui para sua compactação, e essa superfície compactada potencializa o 

escoamento superficial, causando erosões, enchentes e secas (PRIMAVESI, 2016). No caso da 

agricultura sintrópica o solo não fica exposto, a retenção de água é garantida e potencializada, 

abastecendo o lençol freático da região, o que propicia uma maior disponibilidade de água para 

outros agricultores e para a população da região. Assim a agricultura sintrópica torna-se 
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benéfica não só para o agricultor e sua propriedade, mas traz um benefício indireto para todo o 

seu entorno. 

Cabe ressaltar que os princípios seguidos são sempre baseados na sintropia, e o que se 

vê é que cada sistema permite o aproveitamento do recurso que se tem disponível e/ou em 

abundância na região onde será implantado, pois o intuito é a economia, a reciclagem e a própria 

geração de energia com que já se tem no local. 

A partir de uma ótica econômica percebe-se que a viabilidade dos sistemas 

agroflorestais é incrementada em relação aos cultivos tradicionais modernizados. A adoção de 

sistemas agroflorestais pode promover um fluxo de caixa mais regular aos agricultores e oferece 

simultaneamente uma variedade de produtos madeireiros e não madeireiros, permitindo aos 

agricultores maior flexibilidade na comercialização e racionalização da mão-de-obra familiar 

(SANTOS, 2000). 

Essa seção apresenta uma caracterização social, econômica, tecnológica e ambiental 

de propriedades, cuja produção é baseada na agricultura sintrópica; assim como os resultados 

obtidos por meio da realização do diagnóstico socioambiental, o qual possibilitou calcular o 

Índice de Degradabilidade de cada propriedade visitada. 

 

4.1 Caracterização das propriedades identificadas 

 

Existe um número não conhecido de agricultores sintrópicos no estado de Goiás e 

Distrito Federal. Apresenta-se aqui 25 deles, os quais foram identificados durante o 

desenvolvimento da pesquisa (Quadro 04, Mapa 02). Entretanto optou-se por definir uma 

amostra, e os trabalhos de campo seguiram nas propriedades dos agricultores localizados na 

microrregião Sudoeste de Goiás. Foram visitadas 5 propriedades, mas 6 foram diagnosticadas, 

pois dos agricultores que foram contactados, situados fora da microrregião selecionada, um se 

dispôs a responder a entrevista via e-mail, no intuito de fazer conhecido o trabalho que 

desenvolve. 

As propriedades diagnosticadas estão localizadas nos municípios de Chapadão do Céu, 

Mineiros (A1, A2 e A3), e Aparecida do Rio Doce (A6). Os resultados da propriedade em São 

Luiz do Norte (A4), foram coletados via e-mail.  
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Mapa 02 – Localização das Propriedades com iniciativas de agricultura sintrópica em Goiás e no Distrito 

Federal.). 

 
Organização: Do autor (2017). 
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Quadro 04 – Propriedades com iniciativas de agricultura sintrópica em Goiás e no Distrito Federal. 

ID. NOME DA PROPRIEDADE OU REGIÃO LOCALIZAÇÃO 

A1 Fazenda Olho do Céu Chapadão do Céu (GO) 

A2 Sítio Barrufada Mineiros (GO) 

A3 Sítio Tamanduá-bandeira Mineiros (GO) 

A4 Fazenda Bom Sucesso São Luiz do Norte (GO) 

A5 Agricultor M. (Instituto Tiradentes) Niquelândia (GO) 

A6 Fazenda Nova  Aparecida do Rio Doce (GO) 

A7 Agricultor R.C. Rio Verde (GO) 

A8 Agricultor R. (a) Rio Verde (GO) 

A9 Agricultor M.  Rio Verde (GO) 

A10 Fazenda Mata do Lobo Rio Verde (GO) 

A11 Agricultor R. (b) Hidrolândia (GO) 

A12 Agricultor M.A. Goiânia (GO) 

A13 Ecovila Aldeia do Altiplano Leste Brasília (DF) 

A14 Sitio Semente Brasília (DF) 

A15 Sitio Florescer Pirenópolis(GO) 

A16 Sitio Raíz Brasília (DF) 

A17 Agricultor N.I. Montividiu (GO) 

A18 Agricultor N.I. Indiara (GO) 

A19 Fazenda Invernadinha Perolândia (GO) 

A20 Agricultor R.V. Mineiros (GO) 

A21 Assentamento Barro Alto Barro Alto(GO) 

A22 Assentamento Canaã Brazlândia (DF) 

A23 Assentamento Piripau (Agricultor O.A.) Planaltina (DF) 

A24 Assentamento Capim de Cheiro Mambaí (GO)  

A25 Agricultor H. Jataí (GO) 

Fonte: Do autor (2019). 

 

 

No município de Chapadão do Céu (GO), à 5 km do centro urbano, tem-se a Fazenda 

Olho do Céu, localizada conforme as coordenadas geográficas: 18º 22’25” S e 52º37’43” W, às 

margens do rio Formoso, sua área total compreende 420 hectares, sendo que 4ha são destinados 

aos Sistemas Agroflorestais (SAFs), 100ha são destinados à reservas e APP, 16ha são pastagens 

cultivadas, e o restante são destinadas ao cultivo de soja. O plantio de SAFs, foi iniciado em 

2011, em áreas de pastagens abandonadas, que já apresentavam sinais de regeneração natural 

do Cerrado (Fotografia 01).  

Quanto à mão-de-obra empregada no manejo da agrofloresta, quatro pessoas 

trabalhavam na propriedade, até o momento da presente pesquisa, sendo que 01 é do núcleo 

familiar, e 02 são contratadas permanentemente, e 01 temporariamente. Sobre a estrutura da 

residência, a mesma é de alvenaria, possui poço semi-artesiano para o abastecimento hídrico e 

o banheiro é ecológico. Quanto a autossuficiência da propriedade, ainda é preciso adquirir 

aproximadamente 50% dos suprimentos na cidade. 
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Fotografia 01 – Paisagens no interior das áreas de SAF na propriedade de Chapadão do Céu: a) 

implantada há 7 anos; b) implantada há 1 ano.  

 
 

Elaborado pelo autor, 2017. 

A 

B 
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No município de Mineiros identificou-se dois agricultores sintrópicos, o Sítio Barrufada 

(Mineiros 01), à 34 km de distância da cidade, e o Sítio Tamanduá-bandeira (Mineiros 02), à 

42km, ambos já possuem o certificado de produção de orgânicos e comercializam seus produtos 

nas feiras urbanas.  

O Sítio Barrufada (Mineiros 01), situado as margens da GO-341, Km34, antes de 

produzir alimentos, configurava uma área degradada, que devido ao abandono, já estava 

desencadeado processo de regeneração natural da vegetação nativa do Cerrado. Hoje cumpre 

funções econômicas e de lazer, também é a residência atual do agricultor. Implantada em 

meados de 2016, a área de produção dos SAFs compreende 1 hectare, mas possui área total de 

11 hectares (Fotografia 02). No total três pessoas trabalhavam na propriedade, dessas 02 são do 

núcleo familiar, e 01 é contratada temporariamente.  

A residência possui energia elétrica, adaptada a partir de um antigo curral utilizando as 

técnicas da bioconstrução, taipa e super-adobe, o banheiro é ecológico, e os resíduos orgânicos 

gerados na cozinha são compostados em pilhas ao ar livre para utilização posterior nos 

cultivares. A propriedade é praticamente autossuficiente, pois só é necessário adquirir cerca de 

20% dos suprimentos na cidade. 

 

Fotografia 02 – Paisagens (a e b) no interior das áreas de SAF no Sítio Barrufada (Mineiros 01), 

município de Mineiros (GO). 

   

A 



83 

  
Elaborado pelo autor, 2018. 

 

O Sítio Tamanduá-bandeira (Mineiros 02), está em fase de consolidação, possui 15ha 

de área total. A implantação dos SAFs sintrópicos ocorreram há um ano, compreendendo ½ 

hectare, em uma área anteriormente utilizada para pastagem. O agricultor não utiliza mão-de-

obra contratada, apenas do núcleo familiar, atualmente reside na propriedade rural, a qual 

cumpre a função econômica.  

Sendo um SAF recente, é necessário um manejo específico do solo para que o mesmo 

eleve sua taxa de fertilidade, para tal finalidade utilizou-se do cultivo de capim-braquiária, entre 

as linhas de produção arbóreas, pois serve como cobertura vegetal até o momento da capina, 

quando se tornará matéria orgânica para nutrição do solo (Fotografia 03).  

A residência, que ainda não possui energia elétrica, foi construída com adobe e super-

adobe, utilizando as técnicas da bioconstrução, o banheiro é ecológico, e os resíduos orgânicos 

gerados na cozinha também são compostados em pilhas ao ar livre para utilização posterior nos 

cultivares. Até a presente pesquisa, a propriedade ainda não era autossuficiente, pois adquiriam 

aproximadamente 50% dos suprimentos na cidade. 

 

 

B 
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Fotografia 03 – Paisagens (a e b) no interior das áreas de SAF no Sítio Tamanduá-bandeira (Mineiros 

02), município de Mineiros (GO). 

  

 
Elaborado pelo autor, 2018. 

 

 

A 

B 
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No município de Aparecida do Rio Doce, situada à 37 km do centro urbano, segundo as 

coordenadas geográficas 18º11’24” S de latitude, e 51º26’24” O de longitude, identificou-se 

uma propriedade que iniciou a agricultura sintrópica há um ano, e sua principal atividade ainda 

é a pecuária leiteira (Fotografia 04). Além de ser sua residência atual, segundo o proprietário, 

a função da propriedade é econômica, mas não utiliza mão-de-obra contratada, apenas do 

núcleo familiar. Uma das integrantes dessa família é professora na cidade, e complementa a 

renda com seu salário. A produção na propriedade ainda é incipiente, e a maioria dos 

suprimentos (80%) são adquiridos na cidade. 

Os agricultores mantêm um pequeno estoque de semente, e um viveiro para a produção 

de mudas com qualidade e segurança, para serem inseridas no SAF (Fotografia 05 e 06). 

 

Fotografia 04- Pecuária: atividade econômica predominante na propriedade de Aparecida do Rio Doce. 

 
Elaborado pelo autor, 2018. 

 

 

Fotografia 05- Propriedade de Aparecida do Rio Doce (GO): estoque de sementes (a e b), e viveiro (c).

   
Elaborado pelo autor, 2018. 

A B C 
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Fotografia 06- Paisagens (a e b) no interior das áreas de SAF na propriedade de Aparecida do Rio Doce. 

 

  

 
Elaborado pelo autor, 2018. 

A 

B 
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No município de São Luiz do Norte (GO), identificou-se a Fazenda Bom Sucesso, 

situada a 2km da área urbana, segundo as coordenadas de latitude 14°52'49,74" ao Sul, e 

longitude 49°19'19,73" a Oeste. Sua área total compreende 62 hectares, dos quais cinco hectares 

são destinados aos SAFs, implantados desde o ano de 2010 em uma área anteriormente utilizada 

para pastagem, e hoje é sua atividade econômica principal (Fotografia 07). A fazenda tem sido 

nos últimos 35 anos a residência atual da agricultora, a qual cumpre a função econômica. No 

total cinco pessoas trabalham na propriedade, dessas 03 são do núcleo familiar e 02 são 

contratadas temporariamente. No período desta pesquisa, a propriedade produzia 80% do 

consumo endógeno, adquirindo minoria dos suprimentos na cidade (20%). 

 

Fotografia 07 – Paisagens (a e b) no interior das áreas de SAF na propriedade de São Luiz do Norte. 

  

A 
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Fotografia cedida pela proprietária, 2018. 

 

 

Em Brasília (DF), a visita a campo foi realizada na Ecovila Aldeia do Altiplano Leste, 

situado no Zoneamento Rural Altiplano Leste, que consiste em um projeto de vida coletiva, que 

visa a transformação de seu lugar em um espaço de moradia, produção e geração de 

conhecimento acerca da permacultura e agroecologia, com inúmeras tecnologias sustentáveis e 

práticas diversificadas de plantio (Fotografia 08).  

No total quatro pessoas trabalham na propriedade, sendo que dessas, 02 são do núcleo 

familiar e 02 são contratadas. O local sempre recebe estudantes, voluntários e outros 

agricultores que buscam conhecimento sobre agricultura sustentável, e como contrapartida, 

contribuem doando parte de seu tempo e mão de obra no auxílio da produção e manejo, ou seja, 

aprendem a plantar na prática. 

 No período desta pesquisa, a propriedade produzia 80% do suprimento necessário para 

o consumo endógeno, adquirindo minoria dos suprimentos na cidade (20%). 

 

 

B 
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Fotografia 08 – Paisagens (a e b) no interior das áreas de SAF na Ecovila Aldeia do Altiplano Leste, 

Brasília (DF) 

  

  

Fotografia: Do Autor, 2018. 

A 

B 
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Nesse projeto, também político e apartidário, os moradores compõem uma Comunidade 

que Sustenta a Agricultura (CSA), o qual segundo a CSA Brasil (2015) consiste em um modelo 

de um trabalho conjunto entre um grupo fixo de produtores de alimentos orgânicos e 

consumidores, que se comprometem a cobrir o orçamento anual da produção agrícola por um 

determinado período, recebendo os alimentos produzidos pelo sitio ou fazenda, sem outros 

custos adicionais. Desta forma o produtor, pode se dedicar de forma livre a sua produção, 

independente da pressão do mercado e do preço, e os consumidores recebem produtos de 

qualidade, conhecendo quem os produz e o local onde são produzidos. 

 

 

4.2 Índice de Degradabilidade das propriedades 

 

A maioria dos agricultores entrevistados, sendo seis no total, possuem entre 20 e 35 anos 

(67%), e o restante possui acima de 35 anos (Gráfico 01), apontando que essa nova geração tem 

se despertado para a necessidade de mudança no padrão de vida e consumo, bem como com o 

futuro da humanidade, e 40% dos agricultores possuem o Ensino Superior completo, 40% com 

Ensino Superior incompleto, e 10% possuem cursos de pós-graduação (Gráfico 02).  

Sempre preocupados em reciclar seus conhecimentos, afirmam que constantemente 

fazem os cursos oferecidos pelas universidades, instituições públicas e privadas, participam de 

cursos com outros produtores e quando necessário, utilizam a Internet como fonte de 

informação.  

 

Gráfico 01 – Faixa etária dos agricultores 

Sintrópicos. 

 
Elaboração: Do autor (2018). 

 

Gráfico 02 – Nível de escolaridade dos 

agricultores sintrópicos. 

 
Elaboração: Do autor (2018). 

 

 

Para o Índice de Deterioração Social (Gráfico 03, Apêndice B), apenas a propriedade 

em Brasília (DF) apresentou valores abaixo do máximo tolerável, que segundo Rocha (1997) é 
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de 10%. O Sítio Tamanduá-bandeira (Mineiros 2) se destacou com 54%, alguns fatores 

contribuem para esse índice elevado: o trabalho é todo manual, conta apenas com a mão-de-

obra familiar (2 pessoas), as condições de saneamento não são adequadas, e ainda não 

comercializa sua produção. 

 

Gráfico 03 – Índice de Deterioração Social, das propriedades que praticam agricultura sintrópica no 

estado de Goiás e Distrito Federal. 

 
Elaboração: Do autor (2018). 

 

Analisando o Fator Econômico, nota-se que existe uma considerável diversidade de 

produção nessas propriedades, desde os SAFs implantados há menos de um ano. As espécies 

cultivadas são escolhidas segundo a necessidade de cada agricultor, para sua alimentação, 

energia e tecnologia da propriedade, produção de biomassa, para o trato animal, entre outras 

finalidades. Por exemplo, o eucalipto é uma espécie arbórea comum nos SAFs para múltiplos 

usos, e apesar de ser uma espécie exótica, seu uso é vantajoso, pois a legislação é mais flexível 

para o manejo e corte. Devido à eficiência fotossintética do eucalipto, é um excelente produtor 

de matéria orgânica, fornecendo biomassa durante seu crescimento. A peculiaridade do seu uso 

neste tipo de cultivo se dá pelas podas frequentes, já rebrota rapidamente, o que não ocorre nos 

monocultivos ou nas associações agroflorestais simples. O material oriundo das podas, aliado 

à bananeira, garante o fornecimento de nutrientes do SAF e a cobertura do solo, enriquecendo 
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o sistema. A parte que não é podada fornece postes de madeira aos 7 anos, e após esse período, 

o eucalipto rebrota, quando o sistema pode ser reimplantado ou remodelado. 

A Ecovila em Brasília é a propriedade com maior diversidade de produção, alcançando 

52 variedades, abrangendo grãos, legumes, verduras, tubérculos e frutas, seguida pelo Sítio 

Barrufada (Mineiros 1), que cultiva 50 variedades, a Fazenda Olho do Céu (Chapadão do Céu) 

com 31 variedades, a Fazenda Bom Sucesso (São Luiz do Norte) com 29 variedades, o Sítio 

Tamanduá Bandeira (Mineiros 2) com 13 variedades, a Fazenda Nova (Aparecida do Rio Doce) 

com 12 variedades (Quadro 05; Gráfico 04).  

 

Quadro 05 – Diversificação produtiva nas propriedades dos agricultores sintrópicos no estado de Goiás. 

Sendo que:  - não produz;  - produz p/ o consumo;  - produz e comercializa. 

  
Elaborado pelo autor (2018). 

 

Salienta-se a alta diversidade de produção em relação ao tamanho da área produzida, 

pois a Ecovila produz em 2 hectares e o Sítio Barrufada em apenas 1 hectare, enquanto a 

Fazenda Olho do Céu, produz 4 hectares de agrofloresta, ou seja, uma área maior e com menor 

diversidade, demonstrando que a quantidade de alimentos produzida não está necessariamente 

associada à extensão da terra. A agricultora de Brasília possui doutorado na área de SAFs, fato 
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que está correlacionado a maior variedade de alimentos produzidos, pois desenvolve os 

sistemas baseados em seus conhecimentos científicos. 

 

Gráfico 04 – Diversidade de produção nas propriedades que praticam agricultura sintrópica. 

 
Elaborado pelo autor (2018). 

 

Em Chapadão do Céu a produção animal e seus derivados (aves e ovos) é restrita ao 

consumo próprio. Os dejetos dos animais são utilizados como adubo nos SAFs. Apesar da pouca 

distância em relação à cidade, apenas 5 km de Chapadão do Céu (GO), o escoamento da 

produção não é facilitado, os alimentos são vendidos para um supermercado com preço de 

alimento convencional, pois a demanda por alimentos de maior qualidade era praticamente nula. 

O proprietário participa também de políticas públicas como o PAA, para vender o que produz. 

O Sítio Barrufada (Mineiros 01) comercializa o excedente de sua produção vegetal, 

direto ao consumidor, feiras, e participa do PAA. Acerca da produção animal, o agricultor cria 

gado de corte (25 cabeças) para venda, e galinhas poedeiras, colhendo uma dúzia de ovos 

diariamente para seu consumo próprio. A renda bruta gerada na propriedade gira em torno de 2 

a 5 salários mínimos, não possui financiamentos ou crédito rural, e todo o investimento feito na 

propriedade foram recursos próprios. 

No Sítio Tamanduá-bandeira (Mineiros 2) a produção vegetal ainda não é 

comercializada, por ser incipiente, mas já possui a certificação de orgânicos, e não possuem 

nenhuma produção animal. 

O agricultor de Aparecida do Rio Doce ainda não possui a Declaração de Aptidão ao 

PRONAF (DAP), mas citou que assim que for possível a comercialização de sua produção, 

farão todo o procedimento legal. A principal atividade dessa propriedade ainda é a pecuária, 

possuem aproximadamente 100 cabeças de gado de corte, e 20 cabeças de vacas leiteiras, as 
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quais produzem em média 80 litros de leite por dia. Ainda mantém a criação de aves apenas 

para o consumo, e galinhas para a produção de ovos, que supre a necessidade da família. 

Já em São Luiz do Norte, além de comercializar nas feiras, direto para o consumidor, 

também participa de políticas públicas, do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), entregando para esses programas alguns 

itens de sua produção, a saber: mandioca, banana e polpa de frutas. Quanto a produção animal, 

somam-se 50 aves aproximadamente, para o consumo próprio, e 05 equinos para o trabalho 

necessário. Parte das áreas de pastagem são arrendadas para terceiros, a fim de manterem um 

rebanho composto por 35 cabeças de gado de corte.  

Na ecovila em Brasília toda a produção é distribuída entre os moradores da ecovila, que 

são chamados de co-agricultores nesse modelo de produção, mas também aceitam cotistas que 

não são moradores da Ecovila. As pessoas retiram seus alimentos semanalmente no centro de 

distribuição, situado na própria ecovila, conforme a colheita da semana (Fotografia 09). Sobre 

a produção animal, possuem uma pequena criação de galinhas que produzem ovos apenas para 

o consumo do núcleo familiar. 

 

Fotografia 09 – Centro de distribuição da Comunidade que sustenta a agricultura (CSA) na Ecovila 

Aldeia do Altiplano Leste, Brasília (DF). 

   
Elaborado pelo autor (2018). 

 

Uma Comunidade que Sustenta a Agricultura (CSA), apresenta uma prática de sucesso 

para um desenvolvimento agrário sustentável e o escoamento de produtos orgânicos de uma 

forma direta ao consumidor, criando uma relação próxima entre agricultor e consumidor. Esse 

modelo de trabalho oferece uma nova forma de economia em uma atuação conjunta com 

agricultores ativos e agricultores passivos, de maneira solidária e participativa para a produção 

de alimentos, conservação da terra, plantas, animais e do homem. (CSA BRASIL, 2015). 

A B 
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Analisando as variedades produzidas em cada propriedade, e a proporção dessa 

produção que é comercializada, nota-se que toda a produção (100%) da Ecovila de Brasília é 

comercializada, Chapadão do Céu comercializa 84% das variedades que produz, seguida por 

São Luiz do Norte com 76%, e o Sítio Barrufada (Mineiros 01) com 58%, as propriedades de 

Aparecida do Rio Doce e o Sitio Tamanduá-bandeira (Mineiros 2), não ainda comercializam, 

pois, sua produção tem suprido o consumo do núcleo familiar (Gráfico 05). 

 

Gráfico 05 – Proporção entre produção e comercialização nas propriedades dos agricultores sintrópicos 

em Goiás e Distrito Federal. 

 
Elaboração: Do autor (2018). 

 

 

Apesar de não comercializar sua produção, os agricultores de Aparecida do Rio Doce e 

do Sítio Tamanduá-bandeira (Mineiros 2), apresentaram o índice de Deterioração Econômica 

equivalente as demais propriedades, 73% e 61% respectivamente, devido ao manejo 

agroecológico e a diversidade de produtos, que garantem certa independência do mercado 

externo (Gráfico 06, Apêndice B).  

O alto índice alcançado por esses produtores pode ser justificado pela ausência de 

produção animal e ausência de comercialização da produção, pois para a análise quantitativa e 

técnicas estatísticas que a metodologia utilizada nessa pesquisa propõe, a não produção e a não 
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comercialização recebem a mesma pontuação no formulário. Outro ponto é a dificuldade para 

a comercialização relatada pelos agricultores, ficando dependentes de políticas públicas, tais 

como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Entretanto a alta diversidade de produção 

vegetal, mesmo não comercializada, ou comercializada em sua maior parte, indica o potencial 

econômico dessas propriedades. 

  

Gráfico 06 – Índice de Deterioração Econômica, das propriedades que praticam agricultura sintrópica 

no estado de Goiás e Distrito Federal. 

 
Elaboração: Do autor (2018). 

 

Já analisando o Fator Tecnológico, comprova-se que a tecnologia aplicada na 

agricultura sintrópica leva sempre em consideração a redução do custo entrópico, e as 

consequências que a maquinaria pesada pode ocasionar. Então, notou-se que nas propriedades 

visitadas, para o manejo dos SAFs, são usados implementos o mais leves quanto possível, tais 

como trator de pequeno porte para tração mecânica, moto-furador de berço, moto-picador, e 

tobata, motor a diesel com triturador /debulhador, entre outros (Fotografia 10).  

O sistema de irrigação utilizado em todas as propriedades é do tipo localizada, por 

gotejamento e/ou aspersão. Esse sistema permite o uso racional da água e garante a manutenção 

da umidade do solo propícia ao desenvolvimento das culturas. A técnica de adubação verde 

também é realizada nesses sistemas. Não se utiliza nenhum insumo industrializado na produção 

dos SAFs, ou seja, não se usa produtos agrotóxicos. Opta-se, quando necessário, por caldas 
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naturais, e o controle manual, para manter a sanidade vegetal. Os produtos fitossanitários 

utilizados nas culturas temporárias são armazenados em local adequado, as embalagens são 

devolvidas, cumprindo a legislação pertinente. 

 

Fotografia 10 – Implementos utilizados na Fazenda Olho do Céu: a) moto-furador de berço utilizado 

nas áreas de agrofloresta; b) moto-picador, ao fundo maquinário que é utilizado apenas na produção de 

soja. 

  
Elaborado por: Lima, 2017. 

 

Sobre a salubridade rural, os agricultores afirmam que a incidência de pragas domésticas 

é baixa, e em algumas propriedades os gatos são parceiros no controle de ratos e baratas., 

Afirmam que o uso de plantas medicinais no cotidiano é de alta frequência, e o local de coleta 

das mesmas é o próprio quintal. A medicina alternativa é muito valorizada entre os agricultores 

com esse perfil, pois sempre optam por soluções naturais, como os chás, e uma alimentação 

saudável, tudo ao seu alcance sem necessariamente sair do seu próprio quintal. Os 

equipamentos de proteção individual, também são utilizados para o trabalho diário, em todas 

as propriedades.  

No Sítio Barrufada (Mineiros 1) e em São Luiz do Norte, onde há a criação de gado, 

utilizam para a dessendentação animal, os bebedouros metálicos ou de concreto colocados nos 

pastos, seguindo a legislação ambiental.  

O Índice de Deterioração Tecnológica (Gráfico 07, Apêndice B) da propriedade em 

Brasília (4%) foi o único abaixo do tolerável, e São Luiz do Norte ultrapassou em quatro pontos 

percentuais (14%), ambos são sistemas consolidados, as demais propriedades alcançaram entre 

30 a 40%. O SAF de Chapadão do Céu, embora também seja consolidado, atingiu um índice de 

30%, devido a produção de monocultura e o custo entrópico de seus implementos de grande 
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porte. As propriedades de Mineiros e Aparecida do Rio Doce possuem os SAfs mais jovens, 

atingiram os índices de 33% e 35% respectivamente, o que já era esperado, pois todo sistema 

em fase de implantação consome mais energia. No Sitio Tamanduá-bandeira (Mineiros 2), com 

índice de 33%, também pode ser justificado pela ausência de implementos, e todo o trabalho 

ser manual, bem como a utilização de insumos (calcário, pó de rocha ou biofertilizantes) sem a 

devida recomendação técnica, mas baseados na sua própria experiência. Já no Sítio Barrufada 

com índice de 39%, devido à ausência de estrutura adequada para a acomodação dos 

implementos agrícolas utilizados na propriedade, e por não produzir ração ou silagem para o 

gado, sendo necessário a aquisição externa.  

 

Gráfico 07 – Índice de Deterioração Tecnológica, das propriedades que praticam agricultura sintrópica 

no estado de Goiás e Distrito Federal. 

 
Elaboração: Do autor (2018). 

 

 

Analisando o Fator ambiental, em Chapadão do Céu o proprietário relatou que também 

procuram minimizar os impactos no cultivo da soja aplicando um biofertilizante, produzido na 

própria fazenda, à base de rúmen de vacas a fim de aumentar a presença de microorganismos 

no solo, e é perceptível o reflexo na qualidade do grão. O sistema de monocultivo não permite 

um acúmulo significativo de matéria orgânica no solo, o que inviabiliza a resiliência do 



99 

processo, o qual deve ser repetido a cada plantio. A produtividade anual da soja é de 68 sacas 

por hectare, e do milho é 120 sacas por hectare. 

Todos os agricultores afirmam que os mananciais de água em suas propriedades, ou 

próximos à elas, estão aparentemente limpos, mas com sinais de assoreamento nos leitos, 

entretanto, para confirmar a qualidade das águas apenas 40% dos agricultores fazem análise de 

água quando podem, e os demais (60%) nunca fizeram.  

Quanto aos resíduos sólidos não orgânicos gerados nas propriedades, que não são 

aproveitados nas mesmas, são coletados na maioria (67%) das propriedades, porém em 16% 

delas os resíduos são levados para um lixão urbano, e em 16% são queimados.  

Todos os agricultores consideram de média a alta a ocorrência de animais biodispersores 

(pássaros, morcegos, anta, etc.) e insetos polinizadores (beija-flor, abelhas, vespas, besouros, 

etc.) nas áreas de SAFs. Confirmando que o modelo de agroflorestal também gera vida, e 

alimento para a biodiversidade local. Durante o trabalho de campo na propriedade de Chapadão 

do Céu foi possível visualizar um tamanduá-bandeira se alimentando de formigas dentro da 

agrofloresta, bem como muitas aves, tais como beija-flores, e insetos variados. 

As propriedades são bastante arborizadas, o que descarta a necessidade do uso de 

ventiladores e aparelhos de ar condicionado para o conforto térmico dos agricultores. Segundo 

os mesmos a incidência de chuvas nas regiões é estável e a umidade é preservada pelos SAFs, 

propiciando um microclima ameno. 

Cabe ressaltar a contribuição ecológica da propriedade visitada em Brasília. A 

agricultora relata que o local antes era usado para desova de resíduos da construção civil, hoje 

foi recuperado e ocupado pelo plantio agroflorestal. Entretanto, para que isso acontecesse, uma 

parceria foi estabelecida com uma empresa do ramo de construção civil, e o solo escavado na 

área urbana para a construção dos alicerces dos novos edifícios era levado para a área da ecovila 

e depositado sobre os resíduos existentes ali. Por meio do manejo agroecológico esse solo foi 

revitalizado, ganhou vida novamente e tornou-se apto para produzir alimentos. 

Apesar de todas as propriedades seguirem práticas agroecológicas, para o índice de 

Deterioração Ambiental (Gráfico 08, Apêndice B), apenas a propriedade de Brasília (1%) 

atingiu a faixa tolerável, as demais propriedades permaneceram acima do índice idealizado, 

entre 20 a 30%.  

Em Aparecida do Rio Doce, esse valor elevado pode ser justificado pela prática da 

queimada dos resíduos não orgânicos, ao esgoto ser destinado a fossa séptica, falta de análise 

da qualidade da água consumida e um nível médio de assoreamento identificado nos corpos 

hídricos.  
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Já em Chapadão do Céu o índice elevado pode ser justificado pelo cultivo de soja na 

maior parte da área da propriedade, uso de agrotóxicos e maquinaria pesada, e em São Luiz do 

Norte devido a criação de gado e a queima dos resíduos não orgânicos gerados na propriedade. 

 

Gráfico 08 – Índice de Deterioração Ambiental, das propriedades que praticam agricultura sintrópica no 

estado de Goiás e Distrito Federal. 

 
Elaboração: Do autor (2018). 

 

Para compreender melhor esse cenário é feita uma análise fractal, mudando o nível 

observado, considerando as variáveis de cada fator.  Para o Fator Social, a variável Alimentação 

se destaca na propriedade de Aparecida do Rio Doce, pois é predominante a compra dos 

suprimentos na cidade, alcançando uma deterioração de 75%. Já na variável Habitação o Sitio 

Tamanduá-Bandeira (Mineiros 2) se destaca por ainda não possuir saneamento adequado e a 

residência possuir apenas um cômodo, não possuir aparelhos eletrodomésticos e de 

comunicação. A propriedade de São Luiz do Norte se destaca na variável da Demografia, já 

que a agricultora está em uma faixa etária mais elevada, entre 50 e 65 anos (Gráfico 09). 

A variável Uso da terra também alcançou elevados índices de deterioração (69 a 85%), 

justificados pelas práticas monocultoras (pastagens e grãos), e dessa forma os cultivos 

agroflorestais não ocupam as maiores áreas nas propriedades. A deterioração da variável 

Produção Animal também alcançou elevados índices devido a não produção ou não 
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comercialização da mesma, ou ainda, porque os animais são, na maioria dos casos apenas para 

o consumo do núcleo familiar (Gráfico 10). 

 

Gráfico 09 – Índice de deterioração considerando as variáveis do Fator Social por propriedades que 

praticam agricultura sintrópica no estado de Goiás e Distrito Federal. 

 
Elaboração: Do autor (2018). 

 

Gráfico 10 – Índice de deterioração considerando as variáveis do Fator Econômico por propriedades que 

praticam agricultura sintrópica no estado de Goiás e Distrito Federal. 

 
Elaboração: Do autor (2018). 

 

Para o Fator Tecnológico, o Sitio Tamanduá-bandeira (Mineiros 2) alcançou a maior 

deterioração na variável Estrutura, maquinário e industrialização rural (74%), seguido por 

Aparecida do Rio Doce (58%), justificado pela falta de implementos agrícolas e estrutura, como 

galpões e silos, para acomodar adequadamente qualquer implemento, insumo ou mercadoria. 

Todo o trabalho é realizado manualmente, contando apenas com a mão-de-obra do núcleo 

familiar e nenhum item produzido é beneficiado. Quanto à variável Salubridade, Aparecida do 

Rio Doce e Chapadão do Céu se destacam com 54% e 46% respectivamente, no caso da 

primeira a falta dos Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) aumenta o índice de 
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deterioração, em Chapadão do Céu esse índice é elevado pela alta incidência de pragas na 

lavoura, atraídas pelo monocultivo de grãos que há na propriedade, pois quanto mais 

simplificado é um sistema, mais desiquilibrado ele se torna. Shiva (2003, p. 94) afirma que “os 

sistemas sociais e materiais destituídos de diversidade são vulneráveis ao colapso e a 

desintegração”, pois quando a diversidade é substituída pela monocultura, de igual forma a 

organização autorregulada e descentralizada natural, dá lugar a insumos externos e o controle 

passa a ser externo e centralizado. 

 

Gráfico 11 – Índice de deterioração considerando as variáveis do Fator Teconológico por propriedades 

que praticam agricultura sintrópica no estado de Goiás e Distrito Federal. 

 
Elaboração: Do autor (2018). 

 

 

Nota-se que, para o Fator Ambiental, as variáveis de poluição, exploração e conservação 

apenas para a propriedade de Brasília se manteve dentro da faixa tolerável (Gráfico 12), pois é 

um sistema agroflorestal mais senil, que já se encontra estabilizado, não consome muita energia, 

e sim a recicla, contribuindo com a conservação do solo, da água, da biodiversidade. Nessa 

agroflorestal não se faz uso de insumos químicos, e toda o resíduo orgânico produzido é 

reaproveitado, devolvido ao sistema como matéria orgânica para adubação natural. O ciclo 

desse sistema já está semelhante ao ciclo de uma floresta natural, a qual é capaz de se 

autorregular e se organizar com todos os recursos disponíveis, a saber: microbiota do solo, 

abundância de matéria orgânica, e consequentemente alta ciclagem de nutrientes, devido à alta 

biodiversidade existente na área. 
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Gráfico 12 – Índice de deterioração considerando as variáveis do Fator Ambiental por propriedades que 

praticam agricultura sintrópica no estado de Goiás e Distrito Federal. 

 
Elaboração: Do autor (2018). 

 

Costa (2017) ressalta a importância da estratégia eficiente de um agroecossistema de 

base ecológica para a promoção de melhorias das características físicas, químicas e biológicas, 

assim como do potencial produtivo do solo e do ambiente como um todo. Essa estratégia busca 

otimizar o potencial de produção de biomassa, desde a produção até seu retorno ao solo, ocorre 

a captura de carbono da atmosfera, transferindo-o para a biomassa, a qual servirá de cobertura 

e será lentamente incorporada ao solo, e ainda minimizando o efeito estufa. 

Enfim, concluindo o Diagnóstico Socioambiental das propriedades visitadas, seguindo 

a metodologia dos índices supramencionada, concluiu-se que todas as propriedades 

ultrapassaram a faixa tolerável de Degradabilidade, indicada por Rocha (1997) como sendo de 

10% (Gráfico 13).  

 

Gráfico 13 – Índice Geral de Degradabilidade Socioambiental das propriedades que praticam agricultura 

sintrópica no estado de Goiás e Distrito Federal. 

 
Elaboração: Do autor (2018). 
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Todas as propriedades permaneceram com os índices abaixo de 50%, e considerando 

que o valor inverso que representa o índice de Qualidade Socioambiental, esse índice ainda 

predomina, ou seja, as propriedades analisadas possuem um potencial de degradabilidade 

relativamente baixo, o que demonstra que as práticas adotadas têm possibilitado a redução do 

custo entrópico de seus processos produtivos, além de contribuir com a recuperação de áreas 

degradadas ou em processo de degradação, produzindo água, solo e alimentos. A redução do 

custo entrópico da produção dentro do modelo produtivo sustentável é o resultado da redução 

do potencial de deterioração social, econômica, tecnológica e ambiental, pois o custo entrópico 

não pode apenas ser monetizado ou quantificado, mas deve ser analisado qualitativamente. 

Em relação as dificuldades encontradas pelos agricultores, o destaque vai para a 

dificuldade de comercialização e para a falta de mão de obra (Gráfico 14). Por exemplo, relata 

o agricultor em Chapadão do Céu, que a demanda local por alimentos orgânicos ou oriundos de 

uma agricultura menos agressiva ambientalmente ainda é baixa, as pessoas querem preços mais 

baixos. Assim, o produtor avalia que as próximas implantações serão menos voltadas à 

horticultura e mais ao café ou mesmo a um sistema silvopastoril.  

 

Gráfico 14 – Fator prioritário: dificuldades enfrentadas pelos agricultores sintrópicos no estado de Goiás 

e Distrito Federal.  

 
Elaboração: Do autor (2018). 

 

No entanto o desafio da comercialização está em enfrentamento, uma vez que, no ano 

de 2018 conseguiram a certificação orgânica permitindo o comércio, mas ainda não tem um 

sistema eficiente de comercialização de seus produtos.  Este gargalo tem se demonstrado 
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determinante e já afeta o plano de manejo da área, na escolha de espécies e de tipos de manejo 

(diminuição de hortaliças e produtos perecíveis, maior ênfase em madeira, café, cacau, etc.).  

Solucionar este gargalo torna-se primordial para a expansão do sistema produtivo, o 

qual tem vocação para ocupar, no futuro, toda a área da fazenda, o que pode ser o início de um 

movimento para a transformação da paisagem produtiva e dos sistemas de exploração ambiental 

e agrícola de toda a microrregião. Um dos caminhos a serem tomados neste sentido é o 

fortalecimento dos sistemas de comercialização baseados em redes de consumo solidárias, as 

quais começam a se organizar também em cidades vizinhas. 

Faz-se necessário destacar uma peculiaridade da Fazenda Olho do Céu, em Chapadão 

do Céu, onde está em fase de finalização, a construção de uma casa para alojar estudantes e 

agricultores, que vierem a se interessar em trabalhar voluntariamente para apreender a produzir 

sistemas agroflorestais. O abastecimento de água vem canalizado de uma nascente próxima, e 

é aproveitado para a irrigação dos SAFs. O sistema de esgoto da casa é ecológico, baseados em 

técnicas da bioconstrução e da permacultura (Fotografia 11). 

 

Fotografia 11 – Construção de alojamento para estudantes e agricultores na propriedade: a) água para o 

abastecimento do alojamento e aproveitada para irrigação; b) fossa ecológica; c) casa para alojamento. 

 
Elaborado pelo autor (2017). 

 

Mesmo diante das dificuldades enfrentadas pelos agricultores, todos manifestaram que 

continuarão cultivando com práticas sintrópicas, devido a satisfação pessoal, bem-estar 

proporcionado à família, e para manter uma alimentação saudável, são fatores que somados, 

resultam em uma maior qualidade de vida.  

 

4.3 Considerações 

Diante dos resultados expostos considera-se que o Índice de Degradabilidade 

Socioambiental consiste em uma metodologia eficiente para identificar o potencial de 
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deterioração causada pelas práticas adotadas no manejo de uma propriedade. Representando 

também uma ferramenta para que o agricultor identifique falhas e auxilie na tomada de decisões 

para a correção das mesmas, a fim de reduzir seu custo entrópico e produzir de forma sintrópica, 

gerando energia e não apenas consumindo-a. 

De maneira geral verificou-se que o cultivo em forma de SAFs tem promovido a 

recuperação do solo e do ambiente, trazendo uma proposta diferente para a recuperação do 

Cerrado, e entre as vantagens desse sistema percebe-se que abriga um grande número de 

espécies faunísticas e florísticas, pois o alimento disponível em todo momento também 

beneficia a fauna da chamada zona de amortecimento. Esses sistemas representam uma fonte 

de dispersão de sementes e de polinizadores, e ainda servem de proteção local, como barreiras 

físicas contra os insumos e agrotóxicos utilizados nas lavouras próximas. 

Quanto à estabilidade e à eficiência desse tipo de sistema, vale ressaltar uma questão 

muito relevante, no que diz respeito a nutrição vegetal, principalmente à sanidade, 

fundamentada em fontes de nutrientes de baixa concentração e solubilidade, tais como 

biofertilizantes e resíduos orgânicos, dispensando o uso de insumos industrializados e 

agrotóxicos, visando a autonomia do sistema produtivo. 

A agricultura sintrópica é sinônimo de produção de alimento, água, solo e vida. Produzir 

em sintropia é respeitar a natureza, é ser consciente do tempo que o planeta leva para a absorção 

dos impactos que o homem causa para sua sobrevivência, mesmo que sejam apenas os impactos 

necessários, é, não visar a acumulação de riqueza às custas da desigualdade social, mas ter como 

objetivo a qualidade de vida de quem produz e de quem consome. O agricultor sintrópico 

produz um alimento que leva respeito à ele mesmo, ao consumidor, e ao ambiente onde é 

produzido.  

Desde já, se faz necessário salientar que, o impacto que essa pesquisa pode causar, por 

ser indicador de possibilidades para transformar a agricultura regional e estadual. Reforça-se o 

quanto é importante encaminhamentos para além dessa tese, tais como uma equipe disponível 

para dar continuidade as visitas dos agricultores já identificados. E para tal, conta-se com a 

equipe multidisciplinar do NEAF/UFJ. 

A continuidade desse trabalho, onde outros agricultores serão identificados, 

possibilitará a geração de índices para todas as propriedades listadas, bem como a novas. 

Resultando na complementação dos resultados já obtidos, pois acredita-se que quanto mais 

completo este diagnóstico, maior será a possibilidade de que ele sirva de base para a elaboração 

de políticas públicas que fomentem a sustentabilidade real na agricultura. 
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5 JATAÍ: DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DE ASSENTAMENTOS 

RURAIS  

 

Desde a década de 1970 a região Centro-Oeste, dominada em grande parte pelo Cerrado, 

especificamente o estado de Goiás, passa por um intenso processo de expansão agrícola, com o 

aumento da produção de grãos em grandes áreas. A partir do incentivo do governo federal, 

foram criadas formas de apoio, tais como: Programa de Desenvolvimento dos Cerrados 

(POLOCENTRO) e o Programa de Cooperação Nipo-Brasileira de Desenvolvimento dos 

Cerrados (PRODECER) (PEIXINHO, 1998). A partir desses programas a agricultura no 

Cerrado foi capitalizada, e a produção passou a ser em larga escala, por meio da mecanização 

das atividades agrícolas, da aquisição de novas tecnologia voltadas desenvolvidas para esse 

objetivo, e do uso abusivo de insumos agrícolas, causando inúmeros desequilíbrio sociais, 

econômicos e ambientais.  

Além dos programas governamentais nesse mesmo período, recursos financeiros foram 

disponibilizados aos agricultores, segundo Oliveira (2007, p. 175-176), por meio das 

instituições oficiais de crédito, ao mesmo tempo em que, por meio da EMBRAPA, preocupou-

se em gerar tecnologia apropriada à utilização do Cerrado, para superar as restrições químicas 

dos solos e adaptação de plantas e sementes. O autor ainda ressalta que “isso permitiu o avanço 

da agricultura pelos terrenos planos dos chapadões (ainda recobertos com Cerrado), 

francamente favoráveis ao uso intensivo da mecanização”. 

A transformação do espaço e da paisagem em áreas de Cerrado, a qual tem como força 

principal essa modernização do território (CHAVEIRO, 2005), acarretou inúmeros problemas 

ambientais, a saber: diminuição na vazão dos cursos d’água, perda de fertilidade e erosão dos 

solos, mudanças no regime de chuvas, erosão da biodiversidade, entre outros. Martins (2007) 

afirma que o intenso uso da água para irrigação das lavouras e para a criação de animais causa 

profundas transformações na paisagem e na disponibilidade e acessibilidade aos recursos 

naturais.  

Para Chaveiro (2005) o mecanismo dessa modernização tem explicação na política local 

e na aliança com o Estado nacional, na estratégia do desenvolvimentismo, na subordinação da 

nação ao capitalismo desenvolvido, entretanto afirma que há poucas explicações sobre como 

esse processo se relaciona com a tradição e com os seus signos culturais. 

Além da degradação ambiental outro impacto gerado pela mecanização do campo e 

pelas monoculturas foi a expulsão do pequeno agricultor, muitos deles migraram para as 

cidades, causando o inchaço populacional e servindo de mão de obra barata para a indústria e 
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comércio, e outros permaneceram desempregados (SACHS, 2001). Expulsos de suas terras, 

exercendo outras funções nas cidades, as populações rurais perdem sua ligação direta com a 

terra e seus elementos, e o Cerrado perde espaço e importância diante do novo contexto rural 

regional, baseado no agronegócio.  

Salienta-se que não é a intenção afirmar que essa modernização trouxe apenas 

consequências negativas, conforme Chaveiro (2005), apesar de avassaladora e hegemônica não 

erradicou a tradição; e que essa embora resistindo, não se impõe, porém mesmo que não se 

oponha, também se transforma, e ora converge, ora conflita, ora se adapta aos novos signos 

modernizantes.  

Para o desenvolvimento econômico e expansão das fronteiras agrícolas em áreas de 

Cerrado, as ações dos sujeitos desse cenário, tem interferido nessa dinâmica ambiental, e 

impactando a ambiência, seja de forma negativa ou positiva. Portanto frente aos impactos 

ambientais que geram a degradação ambiental torna-se necessário promover a recuperação da 

área afetada. Entretanto, o que se vê são áreas degradadas largadas ao abandono, como por 

exemplo, grandes extensões de terras pertencentes a um único proprietário, que devido ao 

manejo inadequado tornam-se improdutivas, áreas essas que têm sido destinadas à reforma 

agrária.  

Segundo a Lei nº. 4504/1964 (BRASIL, 2016) reforma agrária é o conjunto de medidas 

que visam promover uma melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua 

posse e uso, bem como estabelecer um sistema de relações entre o homem, a propriedade rural 

e o uso da terra, capaz de promover a justiça social, o progresso e o bem-estar do trabalhador 

rural e o desenvolvimento econômico do país, com a gradual extinção do minifúndio e do 

latifúndio. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), é o órgão 

competente para promover e coordenar a execução dessa reforma, implantando um modelo de 

distribuição de terras para aqueles que não tem acesso à propriedade rural, modelos esses 

chamados de Projetos de Assentamentos Rurais (PAs). 

Os PAs, em sua grande maioria, foram implantados em áreas com sinais aparentes de 

degradação ambiental, os quais dificultam a produção dos assentados, que carecem de 

conhecimento e suporte técnico, bem como recursos financeiros para promover a recuperação 

dessas áreas afim de que as tornem produtivas. De maneira geral, a maioria dos sujeitos que 

integram um assentamento de reforma agrária possuem uma ligação forte com a terra, herdada 

das gerações anteriores, e considera-se que os mesmos detêm um conhecimento peculiar sobre 

o ambiente onde estão inseridos. 
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Essa seção traz uma caracterização dos assentamentos rurais do município de Jataí 

(GO), bem como o potencial erosivo de suas áreas desenvolvido partir da aplicação da RUSLE, 

e ainda, a partir do diagnóstico socioambiental realizado nos mesmos, apresenta-se uma análise 

de suas condições sociais, econômicas, tecnológicas e ambientais, demonstrados por meio do 

desenvolvimento do Índice de Degradabilidade das unidades produtivas analisadas em cada 

assentamento.   

 

5.1 Assentamento Santa Rita 

 

Segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA, 2016), a área 

total do Assentamento Santa Rita é de 961,2 hectares, sendo que 195 ha constitui a Reserva 

Legal (RL) comunitária, e o mesmo possui capacidade para vinte e três famílias. A implantação 

do assentamento ocorreu em 18 de julho de 1998. A principal drenagem é o Rio Paraíso, além 

de outros três córregos: Guerobinha, Barreirinho e Vertente, pertencentes à Bacia do Rio Claro, 

afluente da margem direita do Rio Paranaíba. Segundo Projeto RADAM Brasil (1983) a área 

do assentamento é composta por dois tipos de solos, sendo o Neossolos Quartzarênicos e 

Latossolos Vermelhos Escuros Distróficos (Mapa 03). 

Os Latossolos são solos em avançado nível de intemperização e muito profundos devido 

ao seu alto grau de senilidade, sendo a espessura do solum raramente inferor a 1m. São 

constituídos por material mineral, destituídos de minerais primários ou secundários menos 

resistentes ao intemperismo, variam de fortemente a bem drenados, podendo ocorrer drenagem 

moderadas ou imperfeitamente drenadas. Esses solos geralmente são fortemente ácidos, com 

baixa saturação por bases, distróficos ou alumínicos (EMBRAPA, 2013). 

Os Neossolos são solos pouco evoluídos constituídos por material mineral ou por 

material orgânico com menos de 20 cm de espessura, não apresentando qualquer tipo de 

hotizonte B diagnóstico. Os Neossolos Quartzarênicos, encontrados nesse assentamento, 

apresentam até 150cm de profundidade, com textura de areia ou areia franca em todos os 

horizontes (A-C), são essencialmente quartzosos (95% ou mais de quartzo, calcedônia e opala), 

tendo nas frações areia grossa e fina, e praticamente ausência de minerais primários alteráveis 

(menos resistentes ao intemperismo) (EMBRAPA, 2013). 

Segundo Guerra e Botelho (2011) os maiores problemas quanto á erosão em areias 

quartzosas, são quando se encontram desprovidas de cobertura vegetal, agravando a situação 

de escassez de materiais agregadores, como argila e matéria orgânica, e tornando-se expostas 

também à erosão eólica.  
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Mapa 03- Tipos de solos no Assentamento Santa Rita, Jataí (GO) 

 
Fonte: INPE (2017). Elaboração: Do autor (2020). 

 

O Assentamento Santa Rita apresenta áreas que possuem alta suscetibilidade à dinâmica 

erosiva associadas ao baixo e médio curso dos córregos três córregos: Guerobinha, Barreirinho 

e Vertente, ocorrendo distinções entre eles conforme a diferenciação da declividade.  

O fator topográfico (LS) (Mapa 04), associado ao tipo de solo predominante, elevam o 

risco de erosão caso o uso da terra seja convertido de pastagem para cultura anuais, ou ainda 

manejado de forma inadequada às suas condições. Em 5% da área desse assentamento a 

declividade atinge de 20 até 45%, onde o relevo é classificado como forte ondulado (Tabela 

05). Segundo Lepsch (2010, p.195) “a declividade, ou inclinação do terreno, influencia muito 

na concentração, dispersão e velocidade da enxurrada e, em consequência, no maior ou menor 

arrastamento superficial das partículas de solo”. 

 

Tabela 05 – Classificação do Fator LS para o Assentamento Santa Rita. 

Classe de relevo Declividade (%) Fator LS Área relativa (%) 

Plano 0 – 3 0 - 0,449379 50,7 

Suave Ondulado 3 – 8 0,449379 - 1,242325 26,8 

Ondulado 8 – 20 1,242325 - 2,394604 18,2 

Forte Ondulado 20 – 45 2,394604 - 5,969156 4,3 

Elaboração: Do autor (2020). 
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Mapa 04- Fator topográfico (LS), Assentamento Santa Rita, Jataí (GO) 

 
Fonte: INPE (2017). Elaboração: Do autor, 2020. 

 

 

 

 

Constatou-se nas áreas de latossolos que o risco de erodibilidade é de 0,017, considerado 

ligeiro, entretanto nas áreas de Neossolos Quartzarenicos é 0,045 (Mapa 05), o que é 

considerado muito forte segundo os parâmetros de Giboshi (2005). A concentração dessa 

suscetibilidade em áreas de solos arenosos está associada à ausência de vegetação ou à um 

manejo inadequado, o que pode desencadear diversos fenômenos erosivos.  

Quanto ao uso e cobertura da terra, nota-se intensa e predominante atividade pecuária 

nesse assentamento, e áreas remanescentes de Cerrado, as quais abrangem a reserva legal e 

Áreas de Preservação Permanente (APPs) (Mapa 06). A área ocupada pelos lotes de 01 a 11, 

corresponde à parte mais plana desse assentamento e o solo é coberto por pastagens; na parte 

central ocupada pela reserva de vegetação nativa, há uma baixa tendência a erosão, desde que 

esses solos permaneçam com algum tipo de cobertura vegetal adensada, pois de acordo com 

Rocha (1997) o escoamento superficial é menor em áreas florestadas, apresentando uma taxa 

de infiltração de água no solo 15 a 25 vezes maior que nos solos descobertos.  
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Mapa 05- Erodibilidade (Fator K), Assentamento Santa Rita, Jataí (GO) 

 
Fonte: INPE (2017). Elaboração: Do autor, 2020. 

 

Mapa 06- Uso e cobertura da terra, Assentamento Santa Rita, Jataí (GO) 

Fonte: INPE (2017). Elaboração: Do autor, 2020. 
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Entretanto, em toda a área do assentamento encontra-se múltiplos pontos de potencial 

erosivo, esses focos sobrepõem as áreas de solo descoberto, e estão localizados nas áreas de 

maior suscetibilidade a fenômenos erosivos conforme o fator topográfico. Nos lotes 14 e 15 

concentram-se a maior parte dos focos com médio a alto potencial de erosão do solo, mas nota-

se um ponto expressivo muito próximo à nascente do córrego Barreirinha, no lote 06, divisa 

com o lote 07. Diante desse resultado, as propriedades amostradas nesse assentamento foram 

os lotes de número 07, 14, 15 e 21. Os níveis de potencial perda de solo na área desse 

assentamento alcançam 1.172 t ha-1 ano-1. Sendo importante apontar que existem áreas 

classificadas nas faixas de alto à altíssimo potencial de perda de solo, estas somam 7,65 há e 

correspondem 0,82% da área total (Tabela 06, Mapa 07).  

 

Tabela 06 – Potencial erosivo: índice qualitativo e área, Assentamento Santa Rita.  

Índice qualitativo   
Potencial erosivo 

(t ha-1 ano-1) 

Área 

(ha) 

Proporção em relação 

à área total (%) 

Muito Baixo   0 - 32,17 913,03 97,70 

Baixo 32,18 – 147 8,51 0,91 

Médio 147,1 - 307,9 5,35 0,57 

Alto 308 - 473,3 3,51 0,38 

Muito alto  473,4 - 767,4 3,00 0,32 

Altissimo 767,5 - 1.172 1,14 0,12 

Fonte: Do autor (2020). 

 

Cabe ressaltar que o potencial erosivo apresentou predominantemente muito baixo para 

97,7% da área do assentamento devido à atividade desenvolvida predominantemente ser a 

pecuária, na qual o solo não fica descoberto e não é revolvido para o plantio de culturas anuais. 

Caso o uso da terra fosse alterado, o potencial erosivo mudaria consequentemente, já que se 

identificou, para as áreas de neossolos quartzarênicos, um grau de erodibilidade muito forte. 
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Mapa 07- Fator A: potencial de erosão do solo no Assentamento Santa Rita, Jataí (GO) 

 
Fonte: INPE (2017). Elaboração: Do autor, 2020. 
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O foco de erosão em destaque no lote 06, é devido à existência de uma voçoroca nessa 

localidade. A cerca da divisa entre os lotes 06 e 07, impede que o gado do lote 07 circule no 

local, e a vegetação nativa já apresenta sinais de regeneração, porém ainda não é suficiente para 

conter o processo erosivo. O acesso ao local foi feito pelo lote 07, os proprietários do mesmo 

têm consciência de que a cerca é necessária para conter os animais e colaborar com a 

recuperação da área, e afirmaram que vão “deixar cercado para o mato tomar conta” 

(proprietário do lote 07), já que a erosão pode avançar rumo ao seu lote (Fotografia 12). 

 

Fotografia 12 – Voçoroca no lote 06 do Assentamento Santa Rita, Jataí (GO). 

  
Elaborado pelo autor (2017). 

 

A erosão ainda está em desenvolvimento, pode-se notar movimentos de massa recentes 

nas encostas da mesma, porém percebe-se regeneração da vegetação, o que reduz a velocidade 

do processo erosivo mesmo que lentamente. Outro fator preocupante nesse local é a 

proximidade dessa voçoroca com a nascente do córrego Barreirinha, já que é no sentido desse 

corpo hídrico que a erosão avança. Para a colaborar na contenção dessa erosão, além do 

cercamento, seria necessário adensar a vegetação do entorno, e utilizar técnicas de estabilização 

desses movimentos nas encostas. Para Araújo, Almeida e Guerra (2005) a vegetação tem uma 

influência hidromecânica importante, tanto na erosão quanto no movimento de massa 
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superficial, dependendo do tipo de vegetação e do tipo de processo de degradação da encosta. 

Nesse caso o indicado é uma vegetação do tipo arbórea, já que seus benefícios protetores “vão 

desde o reforço e contenção mecânica pelas raízes e caules até a modificação da hidrologia da 

encosta, como resultado da extração de umidade do solo pela evapotranspiração” (ALMEIDA; 

ARAÚJO; GUERRA, 2005, p. 111).  

Quanto as condições físicas gerais do lote 07, cabe ressaltar a qualidade da pastagem, 

os pastos bem formados e os animais aparentemente bem nutridos, notou-se também uma boa 

organização e limpeza do local de ordenha, visando o conforto dos animais, dos trabalhadores 

e a qualidade do leite produzido. O proprietário relatou que um de seus animais conquistou 

vários prêmios regionais e nacionais de produção leiteira, mostrando os troféus e medalhas 

recebidos, os quais ficam expostos em lugar de destaque na sala da residência, demostrando o 

orgulho do mesmo (Fotografia 13). 

 

Fotografia 13 – Lote 07 no Assentamento Santa Rita, Jataí (GO): animal premiado (a), prêmios 

conquistados (b), local onde é realizada a ordenha, limpo e em condições adequadas (c). 

      

Elaborado pelo autor (2017). 

 

Outro lote percorrido nesse assentamento, foi o de número 14, o qual apresenta uma 

declividade bem acentuada, favorecendo o escoamento superficial provocado pela erosão 

pluvial, já que os quintais da residência não possuem nenhum tipo de cobertura vegetal herbácea 

ou gramínea, apenas arbórea, ou seja, as árvores frutíferas do pomar. A ausência de vegetação 

também ocorre nas áreas de pastagem, as quais não possuem curvas de nível necessárias devido 

ao declive, e ainda não se encontram em bom estado de conservação (Fotografia 14). 

A erosão pluvial pode ser controlada com o auxílio de uma vegetação herbácea ou de 

gramíneas, pois seus efeitos benéficos incluem: absorção da energia da chuva impedindo o 

destacamento do solo pelo impacto das gotas; contenção das partículas do solo pela parte aérea, 

e fixação das partículas pelo sistema radicular; os caules e as folhas aumentam a rugosidade da 

superfície, as raízes ajudam a manter a porosidade e permeabilidade do solo retardando e até 

A B C 
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impedindo o início do escoamento superficial. Enfim, para a redução do escoamento superficial 

esse tipo de vegetação é mais eficiente, pois fornecem uma cobertura densa ao solo (ARAÚJO; 

ALMEIDA; GUERRA, 2005). 

 

Fotografia 14 – Solo descoberto no lote 14, Assentamento Santa Rita, Jataí (GO). 

  

  
Elaborado pelo autor (2017). 

A 

B 
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Ainda na área desse lote nota-se processos erosivos em suas APPs, próximo a estrada 

vicinal, como o solo nessa área do assentamento é muito frágil, a incipiência de vegetação 

nativa das matas ciliares potencializa a erosão, ocasionando o assoreamento do córrego 

Barreirinha, que é afluente do rio Paraíso, o qual também recebe os sedimentos carreados 

(Fotografia 15). Rodrigues (2014) afirma que nas áreas de Cerrado a formação de sulcos e 

ravinas é comum à beira de estradas vicinais e vertentes, pois estão associadas ao manejo 

incorreto do solo, e práticas de conservação não são adotadas. 

Nesse ponto tem-se dois tipos de processos erosivos: fluvial e pluvial, como supracitado, 

a vegetação tem grande influência na contenção de ambos os processos. A ausência de mata 

ciliar junto aos corpos hídricos é um fator determinante para o aumento da força erosiva tanto 

de seus próprios fluxos, como das chuvas. A vegetação da encosta pode reduzir esse tipo de 

erosão onde a parte aérea se reclina e cobre a superfície reduzindo a velocidade do fluxo 

adjacente à interface solo/água, e as raízes abaixo do solo mantem as partículas de solo 

agregadas. As gramíneas e espécies herbáceas que compõem as matas ciliares, colaboram com 

a retenção das partículas do solo também (ARAÚJO; ALMEIDA; GUERRA, 2005). 

 

Fotografia 15 – Processos erosivos às margens do córrego Barreirinha, lote 14, Assentamento Santa 

Rita, Jataí (GO): margens do córrego Barreirinha (a), ausência de vegetação em APP (b). 

  
Elaborado pelo autor (2017). 

 

Já no lote 15, localizado em área de Neossolos Quartzarênicos segundo RADAM Brasil 

(1983), os focos erosivos identificados pelo mapeamento são reflexos do solo descoberto que 

compreende toda a área do quintal da residência, no qual não foi encontrado nenhum manejo 

específico para conter a erosão laminar (Fotografia 16). As árvores frutíferas no quintal são 

escassas, se adensadas poderiam tanto para agregar valor nutricional e econômico na 

A B 
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alimentação da família, como trazer benefícios ambientais, já que suas raízes agregam as 

partículas do solo, e aumentam a capacidade de infiltração da água no solo. 

 

Fotografia 16 – Áreas de solo descoberto no lote 15, Assentamento Santa Rita, Jataí (GO). 

  

  

Elaborado pelo autor (2017). 

 

 

Uma nova área com declive acentuado, antes ocupada por vegetação nativa, foi 

recentemente desmatada para a formação de pastagens, e no momento da presente pesquisa 

B 

A 



120 

constatou-se que ainda permanecia descoberta em período de precipitação intensa (Fotografia 

17). O desmatamento enfraquece o solo, e solos instáveis, como este especificamente, são 

particularmente sensíveis a perturbações criadas pela retirada da madeira (ARAÚJO; 

ALMEIDA; GUERRA, 2005). 

 

Fotografia 17 – Lote 15, Assentamento Santa Rita, Jataí (GO): área recentemente desmatada para 

implantação de nova pastagem. 

 
Elaborado pelo autor (2017). 

 

O solo desprovido de vegetação está sujeito a formação de sulcos e ravinas, e as 

condições como o comprimento de rampa, inclinação, classe de solo, impermeabilização da 

superfície ou construções humanas aceleram o processo erosivo. Tais processos podem ser 

contidos, e corrigidos por medidas simples como barragens, valas, cultivo em curvas ne nível. 

Implementos agrícolas podem auxiliar na remoção dos sulcos e correção do nivelamento do 

solo, desde que alguma medida de contenção do processo erosivo tenha sido tomada, pois caso 

contrário, mesmo corrigida a erosão pode ressurgir (RODRIGUES, 2014). 

No que se refere à criação de animais, notou-se que a pastagem está degradada, 

ocasionando má nutrição dos ruminantes. Em mesma condição estão os suínos, os quais estão 

sendo alimentados com espigas de milho de uma lavoura que fora queimada, e não são 

abrigados em criatório adequado (Fotografia 18).  

Há uma represa na qual é realizada a criação de peixes, porem a aparência do espelho 

lêntico sugere início de eutrofização, o que precisaria de estudos específicos para confirmação; 

seu deságue é realizado diretamente no solo, desencadeando novos processos erosivos, e ainda 

não há tratamento de efluentes da represa antes do deságue na natureza. Os bezerros que ficam 

separados do gado adulto são colocados na área da represa, e transitam às margens da mesma, 

já que não é cercada. Como a represa está em um lugar de declive mais acentuado, somado à 

ausência de qualquer proteção, sinais de fragilidade em suas bordas são perceptíveis, podendo 

ocorrer seu rompimento. 
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Fotografia 18 – Lote 15, Assentamento Santa Rita, Jataí (GO): pastagens degradadas e represa em área 

de declive acentuado (a), animais desnutridos (b e c), alimentação dos suínos (d). 

   

   
Elaborado pelo autor (2017). 

 

 

O lote 21 é destinado apenas para a criação de gado, não há nenhuma outra produção, 

seja animal ou vegetal, e a alimentação do gado é suplementada com ração e sal mineral 

adquiridos na cidade, assim como todo os suprimentos necessários para os moradores e 

funcionários. Algumas represas estão sendo construídas nas áreas de pastagens para serem 

usadas para a dessedentação do gado, e serão conectadas por canais aproveitando a queda livre, 

mas sem um manejo adequado, e somado ao tipo de solo local, no período de estiagem podem 

ocorrer perdas por atolamento dos animais.  

A mão de obra contratada excede o número de indivíduos do núcleo familiar, 

característica da produção capitalista, não camponesa. Os processos erosivos nesse lote também 

estão avançados, e o gado transita livremente no local, devido à ausência de cerca posicionadas 

corretamente, e a incipiência das matas ciliares do córrego Vertente (Fotografia 19). 

 

A B 
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122 

Fotografia 19 – Processos erosivos no entorno do córrego Vertente (a e b), e ausência de mata ciliar (c), 

no lote 21, Assentamento Santa Rita, Jataí (GO). 

   

  
Elaborado pelo autor (2017). 

 

 

Em alguns pontos da propriedade há processos erosivos desencadeados que atingem a 

profundidade aproximada de 2 metros, e devido à ausência de cobertura vegetal e à instabilidade 

e suscetibilidade do solo, a tendência é a evolução para uma voçoroca, tendo em vista que já 

apresenta afloramento do lençol freático.  O solo nesse ponto está classificado como Neossolo 

Quatzarênico (RADAMBRASIL, 1983), mas em campo foi possível atestar que consiste em 

Neossolo Litólico (Fotografia 20). Os Neossolos Litólicos são solos com horizonte A ou hístico2 

assente diretamente sobre a rocha ou sobre um horizonte C ou Cr ou sobre material com 90% 

(por volume) ou mais de sua massa constituída por fragmentos de rocha com diâmetro maior 

que 2 mm, que apresentam um contato lítico típico ou fragmentário dentro de 50 cm da 

superfície do solo; admitem um horizonte B em início de formação, cuja espessura não satisfaz 

a qualquer tipo de horizonte B diagnóstico (EMBRAPA, 2013).  

                                                 
2 Tipo de horizonte de coloração preta, cinzenta muito escura ou brunada, em que predominam características 

relacionadas ao elevado teor de matéria orgânica. É resultante de acumulação de resíduos vegetais, em graus 

variáveis de decomposição. Deve atender a um dos requisitos: a) espessura maior ou igual a 20 cm; b) espessura 

maior que 40 cm quando 75% ou mais do volume do horizonte for constituído de tecido vegetal na forma de restos 

de ramos e raízes finos e cascas de árvores, excluindo as partes vivas; c) espessura de 10 cm ou mais quando 

sobrejacente a um contato lítico ou sobrejacente a material fragmentar constituído por 90% ou mais de volume de 

fragmentos de rocha (cascalhos, calhaus e matacões) (EMBRAPA, 2013). 
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Segundo Rodrigues (2014) a voçoroca é um canal inciso, relativamente profundo, 

atingindo uma profundidade de 3 a 30 metros, e podendo alcançar até 1 km de extensão, 

apresentando, ou não, afloramento do lençol freático ao fundo. Esse tipo de erosão no Cerrado 

é natural, porém com a interferência humana torna-se um problema de alto custo aos 

agricultores que necessitam de reparação ou prevenção das superfícies atingidas. 

 

Fotografia 20 – Processos erosivos no Lote 21, Assentamento Santa Rita, Jataí (GO). 

 )  
Elaborado pelo autor (2017). 

 

Nota-se que devido à pouca profundidade desse solo as raízes das árvores logo 

encontram a laje sub-superficial da rocha matriz e não conseguindo transpô-la, crescem 

horizontalmente, reduzindo ainda mais os indivíduos da população vegetal. Essa condição 

natural local deve ser levada em consideração antes de escolher a atividade econômica a ser 

desenvolvida na propriedade. Os Sistemas Agroflorestais (SAFs) seriam uma opção para a 

recuperação dessa área, transformando-a em uma área produtiva. 

 

5.2 Assentamento Nossa Senhora do Guadalupe 

 

O Assentamento Nossa Senhora do Guadalupe, possui uma área total de 1.367,4 

hectares, e está localizado conforme as coordenadas geográficas 17°50'40,646"S, 
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51°41'2,954"W. A implantação do assentamento ocorreu em 30 de abril de 2007, tem 

capacidade para 85 famílias, em média cada unidade produtiva possui uma área de 24 hectares 

(INCRA, 2016).  Apenas 57 famílias foram assentadas, essas são ligadas ao Movimento 

Sindical filiado à Federação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura Familiar do Estado de 

Goiás (FETAEG). Entretanto há uma parte dessa área que ainda é ocupada por um 

acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), localizado às 

margens do Córrego Jataí. A principal drenagem é o Córrego Jataí, pertencente à Bacia do Rio 

Claro, afluente da margem direita do Rio Paranaíba. Nesse assentamento, segundo Projeto 

RADAM Brasil (1983), há predominantemente Cambissolos e Latossolos (Mapa 08). 

 

Mapa 08- Tipos de solos no Assentamento Nossa Senhora do Guadalupe, Jataí (GO) 

 
Fonte: INPE (2017). Elaboração: Do autor, 2020. 

 

Os Latossolos são predominantes na área desse assentamento, 70% aproximadamente, 

segundo Guerra e Botelho (2011), apresentam reduzida suscetibilidade à erosão, pois a boa 

permeabilidade e drenabilidade e a baixa relação textural B/A, ou seja, tem pouca diferenciação 

no teor de argila do horizonte A para o B, essas características garantem uma alta 

permeabilidade e resistência desses solos à erosão, na maioria dos casos. Os Cambissolos são 

solos pouco desenvolvidos, com horizonte B incipiente (Bi), subjacente a qualquer tipo de 
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horizonte superficial, alta presença de minerais primários facilmente intemperizáveis, ausência 

ou fraca presença de cerosidade, textura variando de franco-arenosa a muito argilosa, em geral 

alto teor de silte, espessura menos que 50 cm, apresenta resquícios litólicos da rocha matriz, e 

em geral ocupam as partes mais jovens da paisagem (EMBRAPA, 2013). Segundo Guerra e 

Botelho (2011), o grau de suscetibilidade desses solos é variável, dependendo de sua 

profundidade, da declividade do terreno, do teor de silte e do gradiente textural; portanto, os 

solos mais rasos tendem a ser mais suscetíveis devido a presença de camada impermeável, 

representada pelo substrato rochoso, mais próxima da superfície. O gradiente topográfico nesse 

assentamento alcança o índice de 2,62, e o relevo é plano a suave ondulado em 90% da área 

(Mapa 09; Tabela 07).  

 

Mapa 09- Fator topográfico (LS), Assentamento Nossa Senhora do Guadalupe, Jataí (GO) 

 
Fonte: INPE (2017). Elaboração: Do autor, 2020. 

 

Tabela 07 – Classificação do Fator LS para o Assentamento Nossa Sra. do Guadalupe. 

Classe de relevo Declividade (%) Fator LS Área relativa (%) 

Plano 0 – 3 0 - 0,302734 45,6 

Suave Ondulado 3 – 8 0,302734 - 0,890352 45,7 

Ondulado 8 – 20 0,890352 - 2,621223 8,7 

Elaboração: Do autor (2020). 
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O grau de limitação devido a erodibilidade dessa área, segundo Giboschi (2005), é 

considerado ligeiro na maior parte do assentamento, porém nas áreas de cambissolo, atinge 

0,051, considerado muito forte (Mapa 10). Mesmo sendo os latossolos menos suscetíveis a 

erosões, e os cambissolos estando concentrados nas áreas mais planas, esse grau de limitação 

exige um manejo adequado já que a principal atividade econômica desenvolvida é a agricultura, 

principalmente as culturas anuais, seguidas com menor expressividade, mas não menos 

importante para esses agricultores, pela pecuária leiteira (Mapa 11; Fotografia 21). 

 

Mapa 10- Erodibilidade (Fator K), Assentamento Nossa Senhora do Guadalupe, Jataí (GO) 

 
Fonte: INPE (2017). Elaboração: Do autor, 2020. 

 

Fotografia 21 – Atividades econômicas predominantes no Assentamento Nossa Senhora do Guadalupe: 

a) agricultura (cultivo de monoculturas; b) pecuária (áreas de pastagem). 
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Elaborado pelo autor (2017). 

 

Mapa 11- Uso e cobertura da terra, Assentamento Nossa Senhora do Guadalupe, Jataí (GO) 

 
Fonte: INPE (2017). Elaboração: Do autor, 2020. 

 

Nota-se que nas áreas de silvicultura e de pastagem o potencial erosivo é relativamente 

baixo, mas na totalidade da área os níveis se elevam com a mesma tendência, devido à prática 

das monoculturas, entretanto destaca-se múltiplos focos com potencial de erosão acima de 59 t 

ha-1 ano-1. O local onde se encontra o acampamento do MST, é onde está concentrado o maior 

percentual de solo descoberto, próximo às margens do córrego Jataí (Fotografia 22), uma área 

B 
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de declive mais acentuado, onde nota-se ausência de mata ciliar em alguns trechos, bem como 

assoreamento no leito do córrego. As áreas com potencial erosivo alto a altíssimo somam 24,2% 

relativo à área total, podendo alcançar a faixa de 59 a 211 t ha-1 ano-1, e (Mapa 12, Tabela 08).  

 

Tabela 08 – Potencial erosivo: índice qualitativo e área, Assentamento N. Sra do Guadalupe.  

Índice qualitativo   
Potencial erosivo  

(t ha-1 ano-1) 
Área (ha) Área relativa (%) 

Muito Baixo   0,001306 - 8,303 360,49 30,40 

Baixo 8,304 - 29,06 316,57 26,69 

Médio 29,07 - 56,45 221,97 18,72 

Alto 56,46 - 83,85 159,98 13,49 

Muito alto  83,86 - 119,5 102,11 8,61 

Altíssimo 119,6 - 211,7 24,76 2,09 

Elaborado pelo autor (2020). 

 

Fotografia 22 – Córrego Jataí, Assentamento Nossa Senhora do Guadalupe, município de Jataí (GO). 

 
Elaborado pelo autor (2017). 

 

À margem esquerda do córrego, onde se vê um piso de cerâmicas é o que sobrou de um 

banheiro feminino coletivo construído para uso dos moradores do acampamento. Parte da 

construção foi levada por uma enchente, como relata uma das residentes, expondo o 

encanamento do esgoto, que é direcionado para o próprio córrego.
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Mapa 12- Fator A: potencial de erosão do solo, Assentamento Nossa Senhora do Guadalupe, Jataí (GO). 

 
Fonte: INPE (2017). Elaboração: Do autor, 2020. 
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O lote 52, possui 16 ha de área total, desses 10 há estão destinados à culturas anuais, e 

6 ha são pastagens. A força de trabalho é familiar, e para atividades sazonais, como plantio e 

colheita, contratam serviços terceirizados. As técnicas conservacionistas se resumem ao plantio 

direto e as curvas de níveis, e classificam suas práticas agricultáveis como convencionais, 

fazendo uso do pacote tecnológico completo conforme orientação técnica dos revendedores. A 

estrutura do curral é precária, e os suínos ficam soltos na área dos currais (Fotografia 23). 

  

Fotografia 23 – Estrutura para os animais, lote 52, Assentamento Nossa Senhora do Guadalupe, Jataí 

(GO) 

 
Elaborado pelo autor (2017). 

 

São dependentes do mercado externo aproximadamente em 50% de suas necessidades, 

e produzem para o próprio consumo: aves, ovos, leite, gado (carne). A produtividade média de 

soja é de 60 sc/ha, e de milho entre 90 a 100 sc/ha. A partir do cultivo do milho preparam a 

silagem para o gado. A renda bruta da propriedade é entre 2 a 5 salários mínimos, e é 

complementada pela prestação de serviços de instalação de forro PVC na cidade. Não possuem 

maquinário/implementos agrícolas, alugam por hora quando necessário.  

A residência é de alvenaria, e o esgoto é destinado a uma fossa séptica, entretanto, notou-

se que o esgoto da cozinha é despejado no próprio quintal (Fotografia 24). O lixo doméstico é 

queimado na propriedade, em um lugar escavado no solo. 

Não existe estrutura viva para proteção da residência, e o proprietário não reconhece 

nenhuma área degradada em sua propriedade. O único problema apontado pelo agricultor foi a 

ausência de escola rural, ou transporte escolar, cabendo a ele levar as crianças para a escola, e 

para isso sua rotina diária se inicia as cinco horas da manhã.  
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Fotografia 24 – Área com solo descoberto e esgoto livre no quintal, lote 52, Assentamento Nossa 

Senhora do Guadalupe, Jataí (GO). 

 
Elaborado pelo autor (2017). 

 

O lote 53, também possui área de 16 ha, sendo 10 ha destinados à pastagem, e cultiva 

hortaliças para entregar no PAA em outra área não mensurada (Fotografia 25), e milho para 

trato animal. São dependentes do mercado externo aproximadamente em 80% de suas 

necessidades. Sobre suas práticas conservacionistas, pratica o pastejo rotativo, tem bebedouros 

plásticos instalados em seus pastos, bem como curvas de níveis adequadas. A força de trabalho 

é exclusivamente familiar, possuem 35 cabeças de gado leiteiro, e entregam 130 l/dia de leite 

no resfriador da associação a qual pertence.  

A renda bruta da propriedade é entre 2 a 5 salários mínimos. Não possuem 

maquinário/implementos agrícolas, apenas um triturador elétrico. Mantem sistema de aspersão 

para irrigação da horta, não utilizam agrotóxicos e fazem a adubação com minerais (pó de rocha 

ou fosfato natural) e resíduos orgânicos, além de combater pragas ou doenças com compostos 

não industrializados, como calda de pimenta ou de fumo. O lixo doméstico é queimado na 

propriedade, e o esgoto é destinado a uma fossa séptica. A agricultora não reconhece áreas 

degradadas em sua propriedade, apesar das áreas declivosas de solo exposto (Fotografia 26), e 

aponta que os córregos e rios da região estão contaminados por agrotóxico, pois seus vizinhos 

sojicultores utilizam. 
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Fotografia 25 – Área de horta no lote 53, Assentamento Nossa Senhora do Guadalupe, Jataí (GO). 

 
Elaborado pelo autor (2019). 

 

 

Fotografia 26 – Área de quintal com solo descoberto no lote 53, Assentamento Nossa Senhora do 

Guadalupe, Jataí (GO). 

  
Elaborado pelo autor (2019). 
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É inexistente qualquer estrutura viva para proteção da residência, inclusive notou-se que 

a arborização no entorno da propriedade e dos quintais é baixíssima. Ainda aponta que falta 

assistência técnica e que mão-de-obra está escassa, as pessoas não querem trabalhar, e que notou 

um aumento da criminalidade no assentamento, relata que houveram muitos furtos na região. 

 

5.3 Assentamento Rio Paraíso 

 

O Assentamento Rio Paraíso abriga 172 famílias, foi criado em dezembro de 1989, 

compreende uma área total de 5.565,1 ha, e os lotes possuem em média 31,5 ha cada, e não 

possui reserva comunitária. No assentamento há uma escola rural, e uma pequena vila, com 

comércios, praça, campo de futebol e algumas residências. Esse assentamento foi o primeiro a 

ser implantado no município, há quase trinta anos, entretanto não se vê características 

camponesas no mesmo, os agricultores aderiram os pacotes tecnológicos trazidos pela 

Revolução Verde, produzindo grãos, carne e leite, e a produção de alimentos, até mesmo para 

seu próprio consumo já não é comum.  

Segundo RADAMBrasil (1983), os solos encontrados nesse assentamento são 

classificados como Cambissolos, Gleissolos e Latossolos (Mapa 13). Os Gleissolos são solos 

minerais, hidromórficos, que apresentam horizonte glei3, iniciando-se dentro dos primeiros 50 

cm da superfície do solo, ou a profundidades entre 50 a 150 cm desde que imediatamente abaixo 

de horizonte A ou E (com ou sem gleização), ou de horizonte ístico com espessura insuficiente 

para definir a classe de Organossolos. Não apresentam texturas exclusivamente arenosa em 

todos os horizontes dentro dos primeiros 150 cm da superfície de solo, ou até um contato lítico 

(EMBRAPA, 2013). Dependendo do material sobre o qual se desenvolvem, podem ser 

eutróficos, os quais normalmente são férteis, ou distróficos, sendo fortemente ácidos. Quanto a 

sua suscetibilidade à erosão, por situarem em áreas planas, que não favorecem o escoamento, 

não apresentam limitações relevantes (GUERRA; BOTELHO 2011). 

O fator topográfico, plano em sua maior porção (56%), favorece a agricultura 

mecanizada, a declividade se acentua majoritariamente em associação com os corpos hídricos, 

registrando o maior gradiente topográfico com índice 3,16, onde o relevo é classificado como 

ondulado, com declividade de até 20%  (Mapa 14; tabela 09).  

                                                 
3 horizonte mineral subsuperficial ou eventualmente superficial, com espessura mínima de 15 cm, apresenta cores 

de croma baixo, menos de 15% de plintita, é saturado com água por influência do lençol freático durante o ano 

todo ou por algum período, apresentando evidências de processos de redução, com ou sem segregação de ferro 

(EMBRAPA, 2013). 
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Segundo a classificação de Giboshi (2005), o índice de erodibilidade é de 0,007 nas 

áreas de cambissolo, e de 0,017 nas áreas de latossolo, ambos considerados como ligeiro, 

entretanto para as áreas de cambissolo encontrou-se um índice 0,051, considerado muito forte 

(Mapa 15). 

 

Mapa 13 – Tipos de solos no Assentamento Rio Paraíso, Jataí (GO). 

 
Fonte: INPE, 2016. Elaboração: Do Autor, 2017. 

 

 

Tabela 09 – Classificação do Fator LS para o Assentamento Rio Paraíso. 

Classe de relevo Declividade (%) Fator LS Área relativa (%) 

Plano 0 – 3 0 - 0,246681 56,0 

Suave Ondulado 3 – 8 0,246681 - 0,712921 35,2 

Ondulado 8 – 20 0,712921 - 3,166518 8,8 

 Fonte: Do autor (2020). 
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Mapa 14- Fator topográfico (LS), Assentamento Rio Paraíso, Jataí (GO) 

 
Fonte: INPE (2017). Elaboração: Do autor, 2020. 

 

Mapa 15- Erodibilidade (Fator K), Assentamento Rio Paraíso, Jataí (GO) 

 
Fonte: INPE (2017). Elaboração: Do autor, 2020. 
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A atividade predominante é a agricultura, com foco na produção de grãos (Mapa 16). 

Mesmo utilizando técnicas conservacionistas, tais como o plantio direto, as culturas anuais 

contribuem para a perda de fertilidade e compactação do solo, erosão laminar, assoreamento 

dos corpos hídricos, gerando esses e outros impactos ambientais, pois as monoculturas são 

modelos que se distanciam de qualquer ecossistema natural, causando desequilíbrios entre os 

componentes ecossistêmicos. Bognola, Andrade e Maeda, (2014, p.52) afirmam que quando 

comparados com cultivos de uso do solo mais longo, tais como frutíferas, reflorestamento, 

ervais, entre outros, os cultivos anuais ou de curta rotação, que trabalham o solo em períodos 

cíclicos de um ano ou menos, torna-os mais suscetíveis à erosão, devido às frequentes 

perturbações físicas as quais são submetidos e aos períodos prolongados em ausência ou 

escassez de cobertura vegetal. 

 

Mapa 16- Uso e cobertura da terra, Assentamento Rio Paraíso, Jataí (GO) 

 
 Fonte: INPE, 2017; Google Earth, 2016. Elaboração: Do Autor, 2020. 

 

A atividade da pecuária também é responsável por muitos desses impactos ambientais, 

e no caso desse assentamento, muitas áreas de pastagens encontram-se degradadas, o uso de 

ração se faz necessário, e há algumas estruturas precárias para os animais (Fotografia 27).   
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Fotografia 27 – Assentamento Rio Paraíso, Jataí (GO): a) solo descoberto em área de culturas anuais; 

b) pastagens degradadas e estrutura precária para criação de gado. 

  

  
Elaborado pelo autor (2017). 

 

 

A atividade predominante é a agricultura, especificamente o cultivo de grãos. São 

agricultores que se enquadram nos moldes da agricultura familiar brasileira, porém, são 

inexpressivas as características campesinas, apresentam uma lógica de produção que segue os 
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padrões da agricultura capitalista. Os agricultores são filiados a Cooperativa Mista 

Agropecuária do Rio Doce (COPARPA), com sede situada nesse assentamento. A cooperativa 

tem uma fábrica própria de ração para bovinos, suínos e aves, e é responsável por comprar e 

revender a produção de leite através do PNAE, e a produção de soja através do Programa 

Nacional de Produção e Biodiesel (PNPB).  

Não há Reserva Legal comunitária no assentamento, confinando e isolando os pequenos 

remanescentes de vegetação nativa em cada lote, dessa forma apenas as matas ciliares 

permanecem conectadas, dificultando a circulação da fauna nativa. Os moradores entrevistados 

afirmam que não percebem a presença de nenhum animal nativo, apenas algumas aves são 

vistas.  

O potencial erosivo nesse assentamento é predominantemente baixo, devido ao relevo 

mais plano, e aos tipos de solos encontrados nessa área serem menos suscetíveis a erosão, 

entretanto 34% da área desse assentamento está classificada com potencial médio a altíssimo 

(Mapa 17). Nota-se áreas de altíssimo potencial erosivo, associadas ao declive, a ausência de 

vegetação perene, e às áreas próximas à drenagem, o que demonstra a necessidade de 

conservação e ampliação das áreas de APPs, assim como exige a legislação ambiental brasileira. 

Salienta-se que nessa área, devido ao manejo dado a terra, outros impactos ambientais podem 

ser desencadeados, tais como a compactação do solo decorrente do uso de maquinaria pesada, 

a redução da taxa de infiltração no solo e reabastecimento do lençol freático, entre outros. 

Os níveis de potencial perda de solo alcançam 506,1 t ha-1 ano-1. As áreas classificadas 

nos níveis alto à altíssimo somam 741,74 ha, representando 13,7% da área total (Tabela 10).  

 

Tabela 10 – Potencial erosivo: índice qualitativo e área, Assentamento Rio Paraíso.  

Índice qualitativo   
Potencial erosivo  

(t ha-1 ano-1) 

Área (ha) Proporção em relação 

à área total (%) 

Muito Baixo   0 - 25,8 1643,96 30,4 

Baixo 25,81 - 59,54 1933,08 35,7 

Médio 59,55 - 101,2 1091,64 20,2 

Alto 101,3 - 156,8 522,77 9,7 

Muito alto  156,9 - 246,1 188,14 3,5 

Altissimo 246,2 - 506,1 30,83 0,6 

Elaboração: Do autor (2020). 
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Mapa 17 – Fator A: potencial de erosão do solo no Assentamento Rio Paraíso, Jataí (GO). 

 
Fonte: INPE, 2017. Elaboração: Do autor (2020). 
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O lote 152 possui 37 hectares no total, dos quais 35 ha são destinados a cultura de grãos. 

É alarmante a baixa diversidade de produção, pois 80% do que precisam para sua subsistência 

é adquirido na cidade, e a única fonte de renda da propriedade vem dos grãos, complementada 

pelas aposentadorias do casal. Esse lote está localizado na porção mais alta do assentamento e 

não tem acesso a rios ou córregos, todo o abastecimento da propriedade depende de uma 

cisterna, a qual pode estar contaminada pelos agrotóxicos comumente utilizados em todo o 

entorno. A residência não possui nenhuma proteção para conter a deriva de agrotóxico pelo ar, 

bem como da poeira das estradas, as quais atualmente apresentam grande fluxo, pois são usadas 

para o transporte de cana para uma usina de álcool no município. As árvores frutíferas existentes 

no quintal também não estão posicionadas para comporem um anel verde ao seu redor. Os 

proprietários mantêm a área de reserva próxima à casa, mas é pequena, isolada e incapaz de 

cumprir sua função ecológica ideal (Fotografia 28). 

 

Fotografia 28 – Lote 152, Assentamento Rio Paraíso, Jataí (GO): residência (a) e Reserva Legal (b). 

 

 
Elaborado pelo autor (2017). 
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No lote 145, às margens do rio Doce, ou seja, em uma área um pouco mais declivosa, 

dos 29,1 hectares totais, 22 ha são arrendados a terceiros para o cultivo da soja, cerca de 50% 

do suprimento da casa é adquirido na cidade, pois frutas, legumes, verduras, hortaliças, carne e 

ovos, são produzidos no local (Fotografia 29). Nota-se que não há cobertura vegetal sobre o 

solo nos quintais, beneficiando a erosão laminar. 

 

Fotografia 29 – Lote 145, Assentamento Rio Paraíso, Jataí (GO): área arrendada para o cultivo de soja 

(a), horta (b). 
 

 
 

 

Elaborado pelo autor (2017). 
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Há ainda a construção de um pequeno tanque para criação de peixes, e uma área de 3 ha 

com pastagem em formação para futura criação de gado leiteiro. As áreas de APPs estão 

devidamente cercadas e bem adensadas, diferentemente do lote ao lado no qual foi possível 

visualizar que o leito do rio está desprovido de mata ciliar. 

O lote 143 também situado às margens do rio Doce, possui 30 hectares no total, os quais 

estão distribuídos da seguinte maneira: 26 ha para culturas temporárias, 3 ha para pastagem, 0,5 

ha de APPs, e 0,5 ha para a residência e quintais (Fotografia 30). A produção para o consumo 

da propriedade e as compras externas são equivalentes.  

 

Fotografia 30 – Lote 143, Assentamento Rio Paraíso, Jataí (GO): cultivo de soja (a), quintais (b). 

 
Elaborado pelo autor (2017). 
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Todos os lotes produzem grãos em sistema de plantio direto e utilizam agrotóxicos e 

outros insumos industrializados que julgam necessário, e a produção de grãos é vendida via 

COPARPA. 

 

5.4 Índice de Degradabilidade das propriedades nos Assentamentos Rurais  

 

Os resultados apresentados correspondem a amostragem definida para a pesquisa, onde 

nove propriedades, distribuídas nos três assentamentos, foram incluídas no diagnostico (Quadro 

06, Apêndice C). 

 

Quadro 06 – Identificação codificada das propriedades amostradas para a pesquisa, nos assentamentos 

rurais no município de Jataí (GO). 

ASSENTAMENTO IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO PROPRIEDADE 

Ass. Santa Rita P1 J.R.F. LOTE 07 

Ass. Santa Rita P2 L.H. dos S. LOTE 14 

Ass. Santa Rita P3 V. LOTE 15 

Ass. Santa Rita P4 T.M. de S. LOTE 21 

Ass. Rio Paraíso P5 J. V. de A. LOTE 152 

Ass. Rio Paraíso P6 D. L. C. LOTE 145 

Ass. Rio Paraíso P7 N. da S. O. LOTE 143 

Ass. N.S. do Guadalupe P8 C.C.B. LOTE 52 

Ass. N.S. do Guadalupe P9 D. I. LOTE 53 

Elaboração: Do autor (2020). 

 

 

 A maioria dos agricultores nos assentamentos possuem entre 46 a 65 anos (45%), e 

ensino fundamental (27%) e médio (27%) completos (Gráficos 15 e 16).  Notou-se uma evasão 

rural dos jovens, pois segundo relatos dos pais, os filhos que já atingiram a maior idade já estão 

nas cidades trabalhando e/ou estudando.  

Apenas 44% dos nove proprietários entrevistados estão em seu lote desde a implantação 

do assentamento, os demais proprietários compraram diretamente dos primeiros donos, 

beneficiários do assentamento, ou ainda adquiriram o lote já de um outro comprador. Esse fato 

ressalta a necessidade de revisão da atual política de Reforma Agrária, para que se identifique 

os pontos negativos da mesma, visando sua melhoria, de forma que esses beneficiários possam 

permanecer na terra pela qual lutam por tanto tempo e de forma tão árdua. Segundo Benincá 

(2013) das 23 famílias assentadas em 1998, em 2013, apenas 14 ainda residiam no 

assentamento; as outras nove venderam seus lotes mesmo de forma ilegal, sendo que os motivos 
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das vendas são, em sua maioria maioria, a perda de algum membro da família ou ainda, as 

dívidas. 

 

Gráfico 15 – Faixa etária dos agricultores 

assentados 

 
Elaboração: Do autor (2017). 

Gráfico 16 – Escolaridade dos agricultores 

assentados 

 
Elaboração: Do autor (2017). 

 

A realização de mutirões ou trocas de serviços entre os assentados, prática comum entre 

agricultores camponeses, não ocorre mais nesses assentamentos. A mão de obra empregada na 

unidade produtiva se restringe ao núcleo familiar, e quando necessário realiza-se a contratação 

temporária de prestadores de serviços autônomos. Em apenas uma unidade produtiva (P3) o 

percentual de mão de obra contratada excede o percentual de mão de obra do núcleo familiar 

(Gráfico 17).  

 

Gráfico 17 – Proporção entre mão-de-obra familiar e contratada, empregadas nas unidades produtivas 

dos Assentamentos Rurais no município de Jataí (GO). 

 
Elaboração: Do autor (2017). 
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Rocha (1997) indica que o índice de deterioração de até 10% é tolerável. Para o Fator 

Social os índices de deterioração para todos os assentamentos variaram de 24 a 35% (Gráfico 

18, Apêndice C), excedendo a margem tolerável. As variáveis consideradas para esse fator são: 

demografia, habitação e alimentação.  

Para o Fator Econômico os índices de deterioração variaram de 66 a 70% (Gráfico 19 

Apêndice C), excedendo significativamente a margem tolerável. As variáveis consideradas para 

esse fator são:  uso da terra, produção animal e vegetal, comercialização, crédito e renda.  

Para o Fator Tecnológico os índices de deterioração variaram de 39 a 42% (Gráfico 20, 

Apêndice C), excedendo consideravelmente a margem tolerável. As variáveis consideradas 

para esse fator são: tecnologia, salubridade, estrutura, maquinário e industrialização rural.  

Para o Fator Ambiental os índices de deterioração variaram de 66 a 70% (Gráfico 21, 

Apêndice C), excedendo consideravelmente a margem tolerável, isso pode ser justificado pelo 

manejo do monocultivo, ou seja, possui baixa diversificação do sistema produtivo, o qual exige 

alta exploração do solo, “utilização de insumos externos que acentua os desequilíbrios 

ecológicos, induz o surgimento de resistência dos insetos, de patógenos, e de espécies invasoras, 

a ressurgência e aparecimento de pragas secundárias, a contaminação ambiental e dos 

alimentos” (COSTA, 2017). As variáveis consideradas para esse fator são: poluição, exploração 

e conservação.  

 

Gráfico 18 – Deterioração Social por Assentamento Rural no município de Jataí (GO). 

 
Elaboração: Do autor (2017). 
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Gráfico 19 – Deterioração Econômica por assentamento rural no município de Jataí (GO). 

 
Elaboração: Do autor (2017). 

 

 

 

 

Gráfico 20 – Deterioração Tecnológica por assentamento rural no município de Jataí (GO). 

 
Elaboração: Do autor (2017). 
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Gráfico 21 – Deterioração Ambiental por assentamento rural no município de Jataí (GO). 

 
Elaboração: Do autor (2017). 

 

 

O índice de deterioração para os fatores econômico, esse variando de 70 a 73%, e 

tecnológico, variando de 27 a 63%, se destacam para todos as propriedades dos assentamentos 

rurais (Gráfico 22, Apêndice C). O índice de Degradabilidade Socioambiental das propriedades 

excede significativamente a margem tolerável de 10% (ROCHA, 1997), variam de 38% a 52%. 

A alta deterioração econômica é justificada pela baixa diversidade de produção, bem 

como a comercialização reduzida dos itens produzidos, comercialização essa que na maioria 

dos casos é a única fonte de renda. Para a deterioração tecnológica, de maneira geral, é 

justificada pelas infraestruturas não adequadas para o armazenamento de insumos e 

implementos; por não possuírem implementos próprios, ou ainda serem incipientes, para o 

desenvolvimento de suas atividades econômicas, e a maioria delas serem desenvolvidas 

manualmente; e ainda não utilizarem todos os EPIs necessários para o trabalho.  
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Gráfico 22 - Índice de Deterioração Social, Econômica, Tecnológica e Ambiental, e Degradabilidade 

Socioambiental por propriedades dos Assentamentos Rurais em Jataí (GO). 

 
Elaboração: Do autor (2017). 

 

 

 

Esse cenário pode ser melhor compreendido quando se faz uma análise fractal, mudando 

o nível observado, considerando as variáveis de cada fator (Gráfico 23). Por exemplo, como 

consequência da baixa diversidade de produção, a variável Alimentação do núcleo familiar é 

complementada com itens adquiridos no mercado externo, alcançando uma deterioração de 

75% no PA Santa Rita, 58% no PA Rio Paraíso e 38% no PA Nossa Sra. do Guadalupe. A 

deterioração da variável Produção animal também alcançou elevados índices, pois os animais 

são, na maioria dos casos apenas para o consumo do núcleo familiar. A atividade econômica 

principal do PA Santa Rita é a pecuária leiteira, atingindo 75% no índice deterioração para a 

variável Alimentação, justificando então os 95% de deterioração para a variável Produção 

vegetal, ou seja, a massiva maioria não produz seu próprio alimento, adquirindo na cidade o 

que poderia cultivar em suas hortas. A variável Uso da Terra também alcançou elevados índices 

de deterioração (67 a 69%), justificados pelas práticas de monocultivos (pastagens e grãos). 

 

 

 

 

 



149 

Gráfico 23 - Índice de deterioração considerando as variáveis por Assentamento Rural em Jataí (GO). 

 
Elaboração: Do autor (2017). 

 

 

Pode-se considerar degradabilidade como o movimento descendente da qualidade 

socioambiental de um determinado espaço, e ela associa os fatores sociais, econômicos, 

tecnológicos e ambientais. Segundo Rocha (1997) há uma relação de interdependência entre a 

deterioração socioeconômica e física-ambiental, sendo que diminuindo a deterioração 

socioeconômica, consequentemente tem-se uma melhoria do ambiente, ou seja, haverá a 

redução das deteriorações físicas e ambientais. Essa relação de interdependência explicita o fato 

de que o homem ao degradar o ambiente, também degrada a si mesmo, aufere menos riquezas, 

mais doenças e problemas.  

Logo, quanto maior for o índice de degradabilidade, menor é a qualidade socioambiental 

para esses agricultores e suas propriedades. Enfim, o Índice Geral de Degradabilidade (44%) 

para as propriedades nos assentamentos rurais indica que, de maneira geral, todas as unidades 

produtivas apresentam alto potencial de deterioração socioeconômica, tecnológica e ambiental, 

tomando o índice tolerável de até 10% de Rocha (1997) (Gráfico 24). 
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Gráfico 24 – Índice de Degradabilidade Socioambiental Geral e por Assentamento Rural em Jataí (GO). 

 
Elaboração: Do autor (2017). 

 

 

Destaca-se os problemas ou pontos negativos identificados pelos agricultores nos 

assentamentos rurais no Fator Prioritário (Gráfico 25). O problema de maior destaque 

atualmente é a qualidade das estradas (29%), por exemplo, no PA Rio Paraíso, os mesmos 

relataram que os caminhões e veículos de grande porte à serviço da usina de álcool estão 

transportando a produção de cana na maioria das vezes acima da quantidade permitida, e por 

esse motivo não o fazem pelas rodovias federais. No P.A. Santa Rita a declividade e a 

fragilidade do solo são fatores determinantes para a degradação das estradas, que sofrem com 

as chuvas intensas. Não existe nenhum manejo especifico no local para sanar esse problema, o 

primeiro passo seriam as curvas de nível e as bacias de contenção posicionadas nas laterais 

dessas estradas. A instabilidade elétrica (11%) também já acarretou vários problemas aos 

assentados, por exemplo, os produtores de leite relataram que já houve grandes perdas de sua 

produção armazenada em resfriadores elétricos, devido ao extenso tempo sem o fornecimento 

de energia. 
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Gráfico 25 – Fator Prioritário: pontos negativos dos Assentamentos Rurais em Jataí (GO). 

 
Elaboração: Do autor (2017). 

 

É importante ressaltar a ótica dos assentados, pois os mesmos visualizam problemas 

externos, mas não visualizam os problemas que possuem em seus próprios lotes. Mesmo acerca 

da falta de água e da proliferação de insetos que danificam suas hortas e pomares, para eles, as 

monoculturas são as responsáveis, admitindo-se aqui que elas não deixam de ter sua parcela de 

contribuição. Entretanto nada é feito para mudar a situação, pois não recuperam suas nascentes, 

não recompõe suas matas ciliares, não experimentam novas técnicas produtivas sustentáveis. 

Não se pode afirmar aqui o motivo, mas ressalta-se que pode ser pela falta de conscientização 

ou sensibilização desses problemas, e pelo desconhecimento de como mudar.  

Dessa forma, considera-se justificada a necessidade de demonstração dos impactos 

negativos da atual prática produtiva, e comparação com práticas sustentáveis, benéficas em 

todos os fatores aqui analisados: social, econômico, tecnológico e ambiental. Arciniegas e Polan 

Lacki (1993) apontam que a solução realista é adotar um modelo de desenvolvimento agrícola 

que seja menos dependente de fatores externos, mais endógeno e mais autossuficiente; que se 

baseia na capacitação das famílias rurais, para que eles próprios tenham condições adequadas 

de aumentar a produtividade e o desempenho dos recursos que realmente existem na maioria 

das propriedades. 

 

5.5 Considerações 

 

A partir desses resultados demonstrados, considera-se que os assentamentos rurais 

estudados atingiram um alto Índice de Degradabilidade, apresentando um potencial 

crescimento, e consequente queda do índice oposto, o Índice de Qualidade Socioambiental, 
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caso as práticas produtivas permaneçam as mesmas. Essa pesquisa pode se transformar em uma 

ferramenta de mudança, se levada ao conhecimento desses agricultores, podendo auxiliar na 

quebra de paradigmas e sensibilizá-los quanto a urgência de transformação dos seus modos de 

produção. Apontando para um desenvolvimento rural sustentável real, e não apenas para a 

modernização pela modernização, indicando um modelo produtivo que respeite as condições 

naturais do ambiente, e as condições econômicas do agricultor. 

Diante do exposto, faz-se necessária a reflexão acerca das populações tradicionais, 

questionar-se sobre como tem sido a relação da tradição com essa modernização. Ao olharmos 

para o Brasil hoje, vemos dois cenários primordiais que levam a compreensão do atual quadro 

de crise econômica e de emprego: o primeiro cenário, onde o agronegócio tem crescido 

exponencialmente, alargando as fronteiras agrícolas cada vez mais, aumentando as exportações, 

as quais promovem a circulação e a acumulação do capital; e um segundo cenário onde o povo 

mendiga um pedaço de terra para produzir seu próprio sustento, aguardando um programa justo 

de reforma agrária, o qual é sempre prometido mas nunca realizado.  

A efetivação dos assentamentos rurais, realizados pela modelo vigente de reforma 

agrária, também não resolvem o problema como um todo, pois são medíocres diante das 

extensões de terras concentradas nas mãos de quem não alimenta a própria nação. Cabe ressaltar 

também os impasses para a produção em uma parte de terra muito pequena com o conhecimento 

de técnicas convencionais, onde para se obter um maior retorno, que garanta o seu sustento e 

de sua família, o agricultor vê o desmatamento das áreas de vegetação nativa como única 

solução. Situação que representa a realidade dos assentamentos rurais brasileiros, cujas áreas 

de implantação já estão degradadas, e o desmatamento agrava a situação ambiental, 

desestabilizando ainda mais o ecossistema local, e muitas vezes tornando a área improdutiva, 

impossibilitando a permanência dos agricultores na terra.  

Tem-se uma falsa reforma agrária nesse país, é nítida a desigualdade de acesso à terra, 

ao invés de viabilizar a distribuição de terras, mantém a intocabilidade das grandes 

propriedades, sejam produtivas ou não. Essa desigualdade na distribuição de terras está 

intrinsicamente conectada a dinâmica social do país, e traz, mesmo que de forma indireta, o 

agravamento de problemas como desemprego, fome, pobreza, inchaço populacional, violência, 

entre outros. Dever-se-ia esperar um governo que promovesse massivamente políticas públicas 

para a produção da diversidade, não um governo que está à mercê do capital, em detrimento do 

povo, um regime democrático, no sentido literal da palavra, um governo em que o povo exerça 

soberania, devidamente representado por seus gestores eleitos. 
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A falta de políticas públicas que fomentem a produção de diversidade e fortaleça a 

agricultura familiar, não é a única trava que impede esse setor de deslanchar, tem-se também 

como empecilho, a ineficácia ou ainda, a ausência de assistência técnica para esses agricultores. 

Analisando de um modo mais fractal, vê-se que o problema começa na educação, ou falta dela. 

O nível de escolaridade dessa parcela da população é muito baixo, o que os fazem repetir o erro 

de seus antepassados, almejando alcançar o sucesso dos seus contemporâneos que vivem uma 

outra realidade não adaptável à pequenas áreas de terra. Não se está afirmando que o pequeno 

agricultor, ou camponês, não possa ser bem sucedido. O que se afirma aqui, é que a falta de 

conhecimento de técnicas adequadas para sua realidade, o prende em um círculo de tentativas 

e erros que o levam ao empobrecimento, pois investe seus recursos de forma errônea. 

Pesquisas como essas precisam ser continuadas para que sejam ainda mais creditadas, e 

seus resultados entregues nas mãos de quem ensina a próxima geração, de quem ordena o 

território e elabora políticas públicas, também dos líderes que se encarregam de lutar pela 

categoria, para que enfim o conhecimento chegue aos assentados, e já se tenha ferramentas 

possíveis para a transformação dessa realidade. Para que enfim esses agricultores possam ser 

libertos desse círculo entrópico e passem a viver a espiral sintrópica, onde não se gasta recursos 

naturais, mas se produz cada vez mais deles. 

Portanto, faz-se necessário promover os modelos de produção que reforçam o cuidado 

e o respeito com o ambiente, ou seja, vise à saúde humana e a qualidade ambiental. Quando se 

fala e mudar o modelo de produção, a intenção é direcionar as reflexões para um modelo que 

se distancie de qualquer noção que faça da terra uma mercadoria, pois a terra, assegurada pela 

Constituição Federal, deve desempenhar sua função social. 

É necessário abandonar a ideia que existe apenas um modo de produção, e aceitar que 

existem múltiplos modos. O que existe é um modelo de produção que se tornou hegemônico, o 

qual sobrevive em crise, e nenhum economista indica formas de saná-la para que continue a 

avançar, os caminhos indicados apontam para uma mudança radical no modo de ser, fazer, e 

viver. Necessita-se desenvolver pesquisas para que se conheça melhor outros modos de 

produção, suas implicações sociais, econômicas e ambientais. Pois, foi a partir de pesquisas 

como essa que se descobriu o potencial agricultável das áreas de Cerrado, então pode-se 

descobrir outros potenciais que não degradem o ambiente e as sociedades, mas sim traga 

benefícios mútuos.  

Como garantir que os alimentos não se tornem escassos na mesa dos brasileiros? É 

sabido que a maioria dos alimentos no Brasil vem da pequena produção, da produção de base 

familiar. Como manter essa produção se a prioridade dos recursos é para o desenvolvimento do 



154 

agronegócio, e tão pouco ou quase nada para a manutenção da produção desses pequenos 

agricultores. Se eles ainda resistem é por méritos próprios, por sua garra, por seus ideais, por 

sua paixão pela terra. O que será desse país se esses pequenos produtores acordarem para o 

poder que estão nas suas mãos e não mais produzirem excedente para comercialização? O país 

estará fadado a comer soja e milho, e beber caldo de cana!  

Essa possibilidade é inaceitável, a semente precisa ser plantada em terra fértil. E, diante 

do exposto cabe enfatizar a responsabilidade e oportunidade que a universidade tem em mãos. 

Já que os resultados das pesquisas desenvolvidas indicam o caminho para a transformação dessa 

realidade, cabe a essas instituições educacionais servirem o conhecimento para esses 

agricultores; sejam por meio de cursos, oficinas, elaboração e distribuição de cartilhas, projetos 

extencionistas, assistência técnica, e demais recursos que estiverem ao alcance.   
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6 SIMULAÇÃO DO USO DA AGRICULTURA SINTRÓPICA NA 

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E PRODUÇÃO DE ALIMENTO 

EM PROJETOS DE ASSENTAMENTOS RURAIS NO MUNICÍPIO DE JATAÍ 

(GO) 

 

6.1 Introdução 

 

É fato que as terras destinadas aos assentamentos rurais e comunidades tradicionais, são 

terras em avançado nível de degradação, ou ainda áreas onde o relevo dificulta ou impede a 

mecanização, como já discutido e demonstrado nos capítulos anteriores. A falta de tecnologia 

e/ou do conhecimento específicos para o cultivo dessas áreas, ou ainda a falta de recursos para 

tal, limitam as oportunidades para essas comunidades e populações. Esses povos acabam 

abandonando suas terras, ou cultivando inapropriadamente e agravando a degradação local, ou 

ainda, na tentativa de reproduzir as técnicas do agronegócio para terem renda, não obtêm o 

sucesso almejado, simplificam o ecossistema, e causam impactos ambientais até irreversíveis. 

Um outro problema a ser destacado, vem da observação da atual e grande cadeia de 

produção, pois é possível identificar e mensurar o desperdício de alimentos de ponta a ponta, 

desde a produção, distribuição até a comercialização, analisando todas as etapas pelas quais os 

mesmos são submetidos, englobando desde o plantio até o consumo final.   

O desperdício começa desde o campo, quando as sementes utilizadas para o plantio são 

de baixa qualidade, ou ainda, a escolha de variedades que não são recomendadas para as 

condições edafoclimáticas da região. O preparo do solo também é um fator importante nessa 

rota do desperdício, pois quando não é adequado ou correto, representa perdas nas lavouras 

antes e depois da colheita, da mesma forma, as falhas ou ausências nos tratamentos e controles 

de “pragas”. Outro fator primordial é o desconhecimento acerca do ponto ideal de colheita de 

alguns frutos, e os mesmos são colhidos fora do tempo, estando ainda verdes ou muito maduros, 

somadas às embalagens inapropriadas para agasalhamento desses, esmagando-os ainda durante 

a colheita. No que tange aos grãos, o desperdício ocorre também devido à falta de treinamento 

para os operadores de colheitadeiras e os armazenadores, à falta de estrutura e refrigeração dos 

armazéns e secadores, ou ainda à exposição dos produtos por longo tempo ao sol ou vento 

(SENADO, 2016).  

Durante o transporte dos alimentos ocorre a perda dos mesmos por inúmeros fatores, 

mas pode-se destacar os longos percursos em rodovias de baixa qualidade, não duplicadas e 

com grande fluxo de veículos; transportes inadequados e sem refrigeração para mercadorias 
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mais sensíveis, danificadas pelas altas temperaturas, exposição ao vento e às chuvas. A 

armazenagem dos mesmos que antecede à distribuição também contribui para o desperdício, 

devido ao uso de embalagens inadequadas ou de baixa qualidade, e a ausência de pessoal 

capacitado para o manuseio e dos produtos embalados. Já na distribuição e venda dos alimentos 

se elenca os seguintes fatores: boxes inadequados nas centrais de abastecimento; oferta maior 

que a demanda em supermercados e restaurantes; má organização nas prateleiras e gôndolas 

dos mercados, ocasionando o vencimento dos mesmos antes de serem vendidos; insegurança 

jurídica para a doação de produtos perecíveis; e ainda, a rejeição dos consumidores a produtos 

fora dos padrões estéticos (SENADO, 2016). 

Enfim chegando ao consumo final, ainda se tem fatores colaborativos para com esse 

desperdício: o armazenamento incorreto na geladeira e armários; compras acima da 

necessidade, onde o consumidor é seduzido pelas grandes promoções; o preparo em quantidade 

superior ao consumo; o descarte dos alimentos que estão apenas parcialmente danificados, e 

ainda o baixo aproveitamento de sobras. Dos alimentos desperdiçados: 50% se perdem no 

manuseio e transporte, 30% nas centrais de abastecimento, 10% no consumo, e 10% no campo 

(SENADO, 2016). 

Diante dos problemas ambientais e socioeconômicos citados, fazem-se necessárias e 

urgentes mudanças desde a forma de plantar, distribuir, comprar, até consumir os alimentos, 

pois esses são essenciais para a existência humana, são matéria prima para a saúde em geral, 

auxiliares da qualidade de vida. É preciso encarar desafios importantes para se evitar futuras 

crises alimentares, tais como adequação da produção conforme as mudanças climáticas; 

salvaguardar os sistemas socioambientais; reforçar e priorizar os mercados regionais, a partir 

da organização dos mesmos, em detrimento do mercado mundial liberalizado. Promover e 

incentivar a agricultura de proximidade, com cadeias curtas, será um bem comum. Essas 

mudanças na área produtiva, refletem diretamente na qualidade ambiental, pois segundo Gotsch 

(1997) os sistemas agrícolas diversificados e mais complexos, favorecem o equilíbrio da macro 

e microbiota, enriquecem a biodiversidade na superfície e no solo, além de produzir muita água.  

Pensando nessa proposta de encurtamento das cadeias de produção, para fortalecer as 

cadeias regionais de produção, comercialização e consumo, e nas consequências para as esferas 

sociais, econômicas e ambientais, ora apresentadas nessa pesquisa, objetivou-se nesse capítulo 

simular a aplicação da agricultura sintrópica nos assentamentos visando a recuperação de áreas 

degradadas com ênfase na produção de alimentos e na conservação de solo e água. Essa 

simulação foi realizada com base em uma análise estatística comparativa do uso da terra entre 
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os dois universos pesquisados, as práticas sintrópicas e os assentamentos, com práticas 

tradicionais e convencionais.  

É importante ressaltar que a proposta agroecológica aqui apresentada não seja vista 

como manifestação contracultural, ou ainda considerada como prática de resistência política 

para a agricultura familiar, o objetivo é apresentar uma proposta adequada às pequenas 

propriedades, as quais são dotadas de um número reduzido de pessoas que compõe a frente de 

trabalho. Proposta essa que visa a recuperação de áreas que já foram inutilizadas e abandonadas 

devido a sistemas de manejo inapropriados diante das características edáficas locais, e para que 

essas áreas, sejam recuperadas e voltem a ser produtivas, trazendo segurança alimentar para a 

família que a produz, e de igual forma possa contribuir com o fortalecimento da cadeia regional 

de produção e comercialização de alimentos. 

 

6.2 A produção de alimentos na agricultura sintrópica 

 

Quando o assunto é agricultura, o foco sempre está na produtividade e maximização dos 

lucros. Falar de modificação genética para adaptação das plantas ao ambiente inóspito, que a 

humanidade mesmo gerou, tornou-se comum. Sair da floresta, e se especializar em culturas 

anuais a pleno sol, e criação de animais em grande escala, trouxe à sociedade os resultados que 

a cercam: uma estrutura que precisa de um grande consumo de energia para a sua sobrevivência. 

Para produzir sintropicamente, é necessário mudar as lentes pela qual se enxerga a agricultura.  

Segundo Gotsch (2018) a primeira mudança é filosófica, pois é um erro ver vantagem 

na competição fria e na concorrência, base teórica de Darwin, o correto seria compreender que 

as relações intraespecíficas de um sistema devem ser cooperativas, baseadas no amor 

incondicional, e que cada indivíduo, animal ou vegetal, do sistema terrestre tem uma função 

para desempenhar, nada é por casualidade. O pesquisador afirma que os seres humanos são 

parte de um sistema inteligente e não os únicos seres inteligentes desse sistema, fato que, de 

maneira alguma, diminui a importância da humanidade.  Entretanto, assim como os demais 

animais, ela deveria plantar florestas para manejá-las e usufruí-las, visando a otimização do 

ecossistema, e a colheita seria consequência natural da complexidade produzida, mas não o 

único objetivo da agricultura. 

Dessa forma, entende-se que a diversificação de cultivos é essencial nesse tipo de 

agricultura, e é substancial uma produção orgânica e de base agroecológica. Alguns dos 

benefícios da diversificação são: menor incidência de doenças, plantas espontâneas ou insetos 

que em grande número prejudicam a produção; solo rico em matéria orgânica e com nutrientes 
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equilibrados; aproveitamento da maior parte dos resíduos orgânicos gerados na propriedade; 

produção de alta qualidade, ou seja mais rica em nutrientes e sem agrotóxicos, redução de 

perdas econômicas em função da maior diversidade de produtos comercializáveis, e 

consequentemente aumento da renda familiar. 

Para se cultivar diversificadamente é necessário conhecer quais espécies podem ser 

cultivadas juntas e quais não podem, pois existem plantas que são competitivas, ou seja, 

precisam do mesmo nutriente para se desenvolverem, logo esse nutriente será retirado em maior 

quantidade do solo, não sendo suficiente para todos os indivíduos, reduzindo a produção 

(Quadro 07). Da mesma maneira existem as plantas que são companheiras, ou seja, se ajudam 

mutuamente, possibilitando maior aproveitamento da área de cultivo, possuem ação inibidora 

sobre os insetos, e algumas delas podem melhorar a qualidade do solo, trazem ainda outras 

vantagens para o agricultor, tais como: maior produtividade por área plantada; diversificação 

biológica do ambiente; mantêm o equilíbrio dos nutrientes no solo para uso das plantas; 

aumenta a umidade do solo, pois acarreta maior cobertura e sombreamento da terra; diminui as 

perdas de água pela transpiração das plantas, e diminui a erosão laminar. Um exemplo prático 

de plantas antagônicas, é que em áreas onde há a infestação da tiririca (Cyperus rotundus), 

deve-se evitar plantar a abóbora-menina (Cucurbita moschata) como são plantas inimigas, 

ocorre a redução do peso dos frutos. Já um exemplo de cooperação entre plantas companheiras 

se vê entre a couve (Brassica oleracea) e o coentro (Coriandrum sativum), o qual reduz, e até 

anula os ataques do pulgão da couve (Brevicoryne brassicae), assim como as demais plantas da 

família das Brássicas (MAPA, 2016). 

Conhecendo as consorciações favoráveis e desfavoráveis, o próximo passo é imitar os 

processos naturais que ocorrem na floresta, tais como: o equilíbrio dinâmico, a auto regulagem 

e auto adubação. Por exemplo, quando uma árvore se torna senil em um determinado 

ecossistema, ela morre, ou cai, sendo ou não derrubada pelos ventos, dando espaço para 

indivíduos novos que a sucedem, todo esse processo é chamado de sucessão natural. Esse 

processo também chamado de sucessão ecológica é bem definido por Ribeiro et al. (2017) da 

seguinte maneira:  

 

a dinâmica natural dos processos abióticos (não vivos) em interação com os 

processos bióticos (vivos) faz estabelecer uma dada sequência de níveis de 

organização ecológica, em que um nível opera transformações que 

proporcionam as condições adequadas para o seguinte. Esse processo envolve, 

por exemplo, a formação continuada do solo e altera a conformação da flora e 

da fauna. 
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Quadro 07 - Exemplos de plantas companheiras e plantas antagônicas para determinadas culturas. 

Cultura Plantas amigas Plantas inimigas 

Abóbora Milho, feijão-vagem, acelga, chicória, amendoim, cenoura batata 

Alface Cenoura, rabanete, beterraba, rúcula, acelga, feijão, milho, alho, 

nabo, hortelã, chicória, ervilha, cebola, couve-flor, tomate 

Pepino, salsa, 

morango 

Alho Alface, beterraba, cenoura, camomila, morango, rosa, tomate, 

salsa 

Ervilha, feijão, 

couve-flor, 

aspargo 

Beterraba Alface, alho, nabo, feijão-vagem, salsa, cebola, pepino Mostarda, milho, 

batata 

Berinjela Feijão, feijão-vagem - 

Cebola Beterraba, morango, cenoura, tomate, couve, alface, alecrim, 

pepino, abóbora 

Ervilha, feijão, 

couve-flor, aspargo 

Cenoura Ervilha, alface, feijão, rabanete, tomate, cebola, alho Ervilha, feijão 

Couve Feijão, ervilha, camomila, hortelã, endro, sálvia, alecrim, 

tomilho, losna, aipo, acelga, espinafre, alface, pepino, rabanete, 

salsa 

Beterraba 

Morango Feijões, espinafre, tomate, alho, cebola Repolho, alface 

Pepino Girassol, feijão, milho, ervilha, aipo, salsa, 

beterraba 

Rabanete, tomate, 

alface 

Rabanete Aspargo, tomate, ervilha, agrião, cenoura, espinafre, feijão-

vagem, chicória, milho, salsa, couve, alface, batata, feijão 

Pepino 

Repolho Batata, beterraba, alface, aspargo, cebola, tomate  Morango 

Rúcula Chicória, vagem, milho - 

Salsa Tomate, aspargo, pimenta Alface 

Tomate Aspargo, alecrim, alho, cebola, cebolinha, hortelã, salsa, 

cenoura, calêndula, serralha, salsão, sálvia, tomilho, urtiga, aipo, 

nabo, chicória, couve, espinafre, alface, milho, feijão, rabanete 

Pimenta, soja, 

beterraba, ervilha, 

pepino, batata 

Vagem Milho, abóbora, rúcula, chicória, acelga - 

Fonte: Redel, 2017. 

 

Já o equilíbrio dinâmico é um movimento cíclico: todos os galhos, ramos e folhas são 

cortados e manejados no solo, e são decompostos pelos microrganismos, e outros seres; os 

transformando em matéria orgânica, adubando o solo; as plantas absorvem esse adubo, crescem 

e formam mais folhas, galhos, frutos, sementes, etc., reiniciando o ciclo (MAPA, 2016).  

Cada planta na natureza exerce uma função, da mesma forma nos sistemas sintrópicos, 

e a alta diversidade desses sistemas traz múltiplos benefícios: diminui o risco de perdas de 

cultivos solitários, também conhecidos como monoculturas; as plantas servem como quebra-

vento umas das outras; redução dos ataques de doenças e insetos prejudiciais; aumento na 

matéria orgânica do solo; maior manutenção da água no sistema; e a produção é contínua, 

estabilizado a renda do agricultor. 

Enfim, os sistemas sintrópicos são implantados por meio de consórcio de plantas 

companheiras, e são pensados a partir do movimento de sucessão natural, considerando as 

condições edafoclimáticas locais, de forma que as comunidades de organismos cumpram suas 

funcionalidades ecológicas, dinamizando o fluxo de energia e a ciclagem de materiais. O plantio 
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é elaborado para que a colheita seja farta e contínua, em primeiro lugar as plantas de ciclos 

menores, tais como hortaliças, legumes e verduras, seguidas pelas leguminosas, grãos e 

tubérculos, depois frutíferas, café e por fim as plantas perenes, quando se tem madeiras para 

lenha, construção, entre outros usos (Quadro 08, Figura 03).  “O manejo deve ser promovido 

de forma que possibilite o funcionamento adequado ao conjunto do sistema, com o 

aproveitamento da energia em fluxo, ciclagem da matéria e utilização dos processos 

ecológicos” (RIBEIRO et al. 2017).  

 

Quadro 08 - Exemplo de arranjo agroflorestal indicado para a região do Cerrado: definição de plantas 

de acordo com a idade e extrato. 

Extrato 

(altura 

relativa) 

CICLO DE VIDA 
Pioneira I 

(até 4 meses) 

Pioneira II 

(até 1 ano) 

Secundaria I  

(até 3 anos) 

Secundária II 

(até 20 anos) 

Secundária III 

(até 50 anos) 
Primárias 

(até 80 anos) 

Emergente  couve milho mamão mutamba eucalipto 

cajá 

jatobá 

Alto cenoura 

cebola 

arroz banana 

mandioca 

amoreira 

banana 

abacate manga 

jaca 

baru 

mogno 

Médio coentro feijão guandu 

inhame 

café cítricos cítricos 

Baixo agrião da 

terra 

salsa abacaxi colonião café café 

Fonte: Coordenação de Agroecologia, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2016. 

 

Figura 03 - Arranjo agroflorestal para a região do Cerrado: definição de plantas de acordo com a idade. 

 
Fonte: Coordenação de Agroecologia, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2016. 

 

Destaca-se que nos sistemas agroflorestais de alta diversidade convivem na mesma área 

plantas frutíferas, madeireiras, graníferas, ornamentais, medicinais e forrageiras, dessa forma o 

agricultor tem na área cultivada não só alimento, mas também a medicina alternativa, recursos 

para construção, trato animal, combustível, e matéria prima para a ornamentação do lar. Cada 
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cultura é implantada no espaçamento adequado ao seu desenvolvimento e as suas necessidades 

de luz, de fertilidade e porte (altura e tipo de copa) são cuidadosamente combinadas 

(ARMANDO et al., 2002). 

 Essa demanda de individual por luz, fertilidade e umidade, remete a outro fator 

importante, antes de se implantar o sistema sintrópico deve-se escolher qual será o formato do 

mesmo, ou seja, o chamado desenho do sistema agroflorestal, que visa o planejamento para que 

diferentes plantas possam coabitar um determinado espaço.  

 

O planejamento de sistemas biodiversos (com muitas espécies) leva em conta 

as necessidades de luz, o porte, a forma do sistema radicular de cada espécie 

e seu comportamento no tipo de clima e de solo local. Além disso, é 

considerado o efeito de cada espécie no crescimento e produção das demais 

espécies do sistema ao longo do tempo e dentro do espaço disponível [...]. 

Assim, no desenho da agrofloresta pensamos no espaço horizontal (distância 

entre duas plantas medida pelo chão) e também no espaço vertical, porque 

nestes sistemas plantas crescendo lado a lado podem ocupar alturas diferentes 

[...]. Por exemplo: um mamoeiro aos seis meses de idade estará ocupando o 2º 

andar da agrofloresta, com um ano estará no 3º andar e aos três anos terá 

deixado o sistema (a variedade de mamoeiro utilizada tem um ciclo de vida 

útil de dois anos) (ARMANDO et al., 2002). 

 

Há vários tipos de desenhos agroflorestais que podem ser definidos de acordo com o 

potencial do local no qual será implantado, somado ainda as necessidades do próprio agricultor 

(Figura 04). 

 

Figura 04 – Esquema que ilustra alguns modelos diferentes de sistemas agroecoalimentares dentro da 

agricultura sintrópica. 

 
Fonte: Lima et al., (2003). 
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Salienta-se que independente do desenho escolhido pelo agricultor, o intuito é o máximo 

de aproveitamento do espaço disponível, bem como a diversificação das espécies a serem 

cultivadas. 

 

6.3 Simulação da produção de alimentos no sistema agroflorestal  

 

Para simular a produção de um sistema agroflorestal utilizou-se das médias de 

produtividade e do tempo médio de colheita, dos cultivares em monoculturas registradas pelo 

Censo Agropecuário e dados do IBGE (IBGE, 2016), e EMBRAPA (2019). Posteriormente foi 

calculou-se a quantidade de indivíduos por módulo estabelecido, e por hectare (Quadro 09), 

bem como a produtividade por planta ao ano, por módulo e por hectare (Quadro 10). O cálculo 

de produtividade foi replicado para todos os cultivares cujo o objetivo é a produção de alimento.  

 

Quadro 09 – Módulo Agroflorestal: cultivares, número de indivíduos, classificação e previsão de 

colheita (*dados não mensurados para plantas de cobertura e ornamentais). Compilado a partir das 

fontes: Armando et al. (2002), EMBRAPA (2020), Guia Rural Abril (1986). 

Nome 

popular 
Nome científico Classificação Colheita 

Nº indivíduos 

módulo Hectare 

abacaxi Ananas comosus Frutífera 18 meses 480 14400 

açaí (fruto) Euterpe oleracea Frutífera 2-4 anos 8 240 

açaí (palmito) Euterpe oleracea Frutífera 2-4 anos 8 240 

açoita-cavalo Luehea divaricata Florestal 10 anos 1 30 

alpínias Alpinia purpurata Ornamental * * * 

amaranto Amaranthus caudatus anuais; forrageira 120 dias 1200 36000 

andiroba Carapa guianensis florestal; medicinal 
14 anos (óleo) 

40 anos (madeira) 
12 360 

banana 
Musa cavendish,  

M. paradisiaca 
Frutífera 11-13 meses 15 450 

bastao do 

imperador 
Etlingera elatior Ornamental * * * 

café Coffea arabica Frutífera 2-3 anos 10 300 

canafístula Peltophorum dubium florestal; melífera 20-25 anos 1 30 

cedro Cedrella odorata 
florestal; 

biopesticida 
20 anos 1 30 

copaíba Copaifera langsdorffii florestal, medicinal 

30 anos (oleo)         

20-30 anos 

(madeira) 

9 270 

crotalárias 

Crotalaria breviflora; 

C. juncea; 

 C. paulinea 

planta de cobertura 120-140 dias 300 9000 

cupuaçu Theobroma grandiflorum Frutífera 2-4 anos 10 300 

feijao Phaseolus vulgaris Anuais 80-100 dias 300 9000 

feijao-bravo Canavalia brasiliensis planta de cobertura 180-230 dias 300 9000 

feijao-de-

porco 
Canavalia ensiformis planta de cobertura 180 dias 300 9000 
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gengibre 

magnifico 
Zigiber spetacbilis Ornamental * * * 

gliricídia Gliricidia sepium 
florestal; forrageira; 

melífera 
12 meses 12 360 

heliconias 
Heliconia bihai; H. 

psittacorum 
Ornamental * * * 

mamão Carica papaya Frutífera 4-6 meses 10 300 

mandioca Manihot esculenta Anuais 8-19 meses 126 3780 

maxixe Cucumis anguria Anuais 70 dias 39 1170 

melancia Citrullus lanatus frutífera; anuais 85 dias 39 1170 

milho Zea mays L. Anuais 90 dias 150 4500 

mogno Swiethenia macrophylla Florestal 15-20 anos 9 270 

mucunas Mucuna pruriens planta de cobertura 105-120 dias 600 18000 

nim Azadirachta indica 
florestal; 

biopesticida 
3-5 anos (frutos) 9 270 

pepino Cucumis sativus Anuais 50-80 dias 39 1170 

pupunha 

(frutos) 
Bactris gasipaes Frutífera 18-36 meses 30 900 

pupunha 

(palmitos) 
Bactris gasipaes Frutífera 18-36 meses 30 900 

tomate Luycopersicon esculentum Anuais 110-120 dias 39 1170 

Organização: Do Autor (2021) 

 

Quadro 10 – Módulo Agroflorestal para agricultura familiar em área de Cerrado: número de indivíduos, 

produtividade por planta e por cultura. *dados não mensurados para plantas de cobertura e ornamentais. 

Compilado a partir das fontes: Armando et al. (2002), EMBRAPA (2020), Guia Rural Abril (1986). 

Nome popular 
Densidade 

(planta/m2) 

Indicadores Produtivos 

Por 

Planta 
Módulo Hectare Unidade 

abacaxi 1,44 3 1440 43.200 kg 

açaí (fruto) 0,024 5 40 1.200 kg 

amaranto 3,6 0,012 14,4 432 kg 

banana 0,045 25 375 11.250 kg 

café 0,03 2,5 25 750 kg 

cupuaçu 0,03 28,8 288 8.640 kg 

feijão 0,9 2,5 750 22.500 kg 

mamão 0,03 20 200 6.000 kg 

mandioca 0,378 4 504 15.120 kg 

maxixe 0,117 1,4 54,6 1.638 kg 

melancia 0,117 20 780 23.400 kg 

milho 0,45 0,100 15 450 kg 

pepino 0,117 2,5 97,5 2.925 kg 

pupunha (palmito) 0,09 0,5 15 450 kg 

pupunha (frutos) 0,09 315 9.450 283.500 kg 

tomate 0,117 50 1.950 58.500 kg 

Organização: Do Autor (2021) 

 

 

Muitas espécies nesse arranjo começam a produzir no primeiro ano, tais como as 

culturas anuais e algumas frutíferas, garantindo sustento para o agricultor desde a implantação 

do sistema, e já há possibilidade de renda, comercializando o excedente (Gráfico 26).  
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Gráfico 26 – Início da colheita no módulo agroflorestal 

 
Elaboração: Do autor (2020). 

 

Como a indicação de implantação desse sistema é para que seja implantado um módulo 

por vez, ressalta-se que o tempo para a formação de um hectare de agrofloresta dependerá da 

disponibilidade de mão de obra da família, pois como toda cultura, o sistema também exige 

manejo, tais como poda e capina seletiva. Destacou-se aqui a produção de alimentos nos 

primeiros três anos por cada hectare, obedecendo o tempo de inserção e de frutificação de cada 

espécie (Gráfico 27, Tabela 11). Observa-se que a produção do terceiro ano é o dobro da 

produção do segundo ano, pois é nesse ano que todas as espécies estão produzindo 

concomitantemente. 

 

Gráfico 27 – Produção total de alimentos (kg) simulada nos primeiros 3 anos em 1 ha de agrofloresta. 

 
Organização: Do autor (2020). 
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Tabela 11 – Simulação de produção anual de alimentos por hectare nos três primeiros anos após a 

implantação do sistema sintrópico. 

Nome popular 

Ano de 

inserção 

da espécie 

Colheita 

Produtividade por ano 

1º ano 2º ano 3º ano unidade 

abacaxi 1 18 meses 0 43.200 43.200 kg 

açaí (fruto) 1 2-4 anos 0 1.200 1.200 kg 

amaranto 1 120 dias 432 432 432 kg 

banana 2 11-13 meses 0 11.250 135.000 kg 

café 1 2-3 anos 0 0 750 kg 

cupuaçu 2 2-4 anos 0 0 8.640 kg 

feijão 1 80-100 dias 71.040 71.040 71.040 kg 

mamão 1 4-6 meses 12.000 12.000 12.000 kg 

mandioca 1 8-19 meses 15.120 15.120 15.120 kg 

maxixe 1 70 dias 1.638 1.638 1.638 kg 

melancia 1 85 dias 140.400 140.400 140.400 kg 

milho 1 90 dias 450 450 450 kg 

pepino 1 50-80 dias 2.925 2.925 2.925 kg 

pupunha (frutos) 1 18 meses 0 450 450 kg 

pupunha (palmito) 1 3 anos 0 0 283.500 kg 

tomate 1 110-120 dias 175.500 175.500 175.500 kg 

Total  370.965 427.065 843.705 kg 

Organização: Do Autor (2021) 

 

No primeiro ano não há produção de abacaxi, açaí, banana, café, cupuaçu e pupunha; a 

banana e o cupuaçu são inseridos no sistema apenas no segundo ano, e os demais por chegarem 

ao período de frutificação após um ano de seu plantio (Gráfico 28). O tomate (47,31%) e a 

melancia (37,85%) são as espécies de destaque na produção do primeiro ano, representando 

juntas 85% de toda a colheita. 

 

Gráfico 28 – Simulação da produção das espécies colhidas por hectare de SAF no 1º ano de cultivo. 

 
Organização: Do autor (2020). 
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Já no segundo ano de cultivo começam a produzir: açaí (0,28%), abacaxi (10%), 

palmitos de pupunha (0,11%), sendo que da pupunha pode-se colher até dois estepes de palmito 

por touceira ao ano, os quais podem atingir até 0,5 kg cada (IAC, 2020), mas para essa 

simulação adotou-se o peso de médio de 0,250 kg para cada palmito. Já a banana permite uma 

colheita já ao 11º mês desse ano, por isso ela representa apenas 2,6% da colheita total (Gráfico 

29). O tomate (41,09%) e a melancia (32,88%) continuam sendo destaque na colheita 

representando aproximadamente 74% da produção total. 

 

Gráfico 29 – Simulação da produção das espécies colhidas por hectare de SAF no 2º ano de cultivo.

 
Organização: Do autor (2020). 

 

 

O café, o cupuaçu e os frutos da pupunha só serão colhidos a partir do terceiro ano, 

quando enfim todas as espécies estarão em plena produção. Nesse ano os frutos da pupunheira 

são destaque da colheita, representando 33,6% de seu total, seguidos pelo tomate (20,8%), 

melancia (16,64%) e pela banana (16%) (Gráfico 30). 
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Gráfico 30 – Simulação da produção das espécies colhidas por hectare de SAF no 3º ano de cultivo. 

 
Organização: Do autor (2020). 

 

Vale ressaltar que esse arranjo sugerido pode ser implantado em outras áreas, ou 

modificando as espécies de acordo com o clima, cultura, disponibilidade hídrica, e necessidade 

do agricultor, por exemplo o amaranto pode ser substituído por sorgo, entre outros, o que precisa 

ser observado na substituição é a função ecossistêmica da espécie a ser substituída, bem como 

sua distribuição espacial e evolução no tempo. 

 

6.4 Produção simulada de alimentos com agricultura sintrópica em áreas degradadas dos 

Assentamentos Rurais, no município de Jataí 

 

O PA Rio Paraíso possui a maior quantidade de áreas degradas relativa à sua área total, 

somando 13,71%, onde as monoculturas (culturas anuais) são hegemônicas, seguido pelo PA 

N. Sra. do Guadalupe com 6,5% e por fim, o PA Santa Rita, com 0,53%, o qual apesar de estar 

situado em solo mais frágil, conta com uma área de remanescente de Cerrado preservado em 

forma de RL comunitária, e a pecuária é a atividade econômica predominante (Tabela 12). 

A partir dos dados de produtividade simulados por meio do modelo proposto por 

Armando et al (2002), simulou-se a capacidade de produção de alimentos por hectare de 

agrofloresta sintrópica aplicando esse modelo, e também mensurou-se o potencial produtivo 
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nas áreas nos assentamentos aqui estudados, com potencial erosivo alto a altíssimo, caso fossem 

cultivadas (Gráfico 31).  

 

Tabela 12 – Projeção de produção de alimentos sob o modelo sintrópico nas áreas com potencial erosivo 

classificado como alto a altíssimo 

Assentamento 
Área total 

(ha) 

Áreas com 

Fator A alto-

altíssimo (ha) 

Área 

degradada 

relativa 

(%) 

Produção de alimentos projetada 

(ton) 

1º ano 2º ano 3º ano 

Santa Rita 934,4 4,94 0,53 1.832,6 2.109,7 4.167,9 

N. Sra. do Guadalupe 1.187,98 77,24 6,50 28.653,3 32.986,5 65.167,8 

Rio Paraíso 5.410,43 741,74 13,71 275.159,6 316.771,2 625.809,7 

Total  305.645,5 349.977,4 695.145,4 

Organização: Do autor (2020). 

 

Gráfico 31 – Produção de alimentos (ton.) simulada por assentamento nos três primeiros anos em suas 

respectivas áreas degradadas. 

 
Organização: Do autor (2020). 

 

Fato é que a inserção da agricultura sintrópica permite uma alavancagem na produção 

de alimentos, e para demonstrar o ganho ambiental de forma prática, fez-se a simulação da 

conversão de áreas degradadas e de alto risco de erosão, para agroflorestas sintrópicas. Essa 

simulação se deu por meio da aplicação da RUSLE, na substituição do uso e cobertura (Fator 

C) das áreas classificadas em alto a altíssimo risco de erosão, incluindo as áreas com solo 

descoberto ou degradadas, por formações florestais típicas de Cerrado, já que as espécies 

arbóreas inseridas nesse modelo são nativas, e notou-se que o potencial erosivo seria 

consideravelmente reduzido (Tabela 13). Para o P.A. Santa Rita o potencial erosivo máximo 

passaria de 666 t ha-1 ano-1para 1,41 t ha-1 ano-1 (Gráfico 32), para o P.A. N. Sra. do Guadalupe 
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passaria de 497 t ha-1 ano-1 para 0,58 t ha-1 ano-1 (Gráfico 33), e para o P.A. Rio Paraíso passaria 

de 506 t ha-1 ano-1 para 0,65 t ha-1 ano-1 (Gráfico 34). Nota-se que o potencial produtivo do PA 

Rio Paraíso é maior, pois esse assentamento possui o maior quantitativo de áreas degradadas 

(13,71%). 

  

Tabela 13 – Simulação do potencial erosivo do solo a partir da conversão de áreas degradadas em 

agroflorestas sintrópicas para os Assentamentos Santa Rita, Nossa Senhora do Guadalupe e Rio Paraíso, 

Jataí (GO). 

Assentamento Santa Rita 

FATOR A (t ha-1 ano-1) 

Escala RGB Índice qualitativo   REAL SIMULAÇÃO 

  Muito Baixo   0 - 28,73279766 0,003105082 - 0,108093099 

  Baixo 28,73279767 - 99,25875555 0,108093099 - 0,229658173 

  Médio 99,25875556 - 193,2933661 0,229658173 - 0,367800301 

  Alto 193,2933662 - 300,3883392 0,367800301 - 0,52804517 

  Muito alto  300,3883393 - 459,7247626 0,52804517 - 0,732495521 

  Altíssimo 459,7247627 - 666,0784912 0,732495521 - 1,412154794 

Assentamento N. Sra. do Guadalupe 

FATOR A (t ha-1 ano-1) 

Escala RGB Índice qualitativo   REAL SIMULAÇÃO 

  Muito Baixo   0,003141416 - 21,45692891 0,003141416 - 0,062108977 

  Baixo 21,45692892 - 62,41415958 0,062108977 - 0,112004605 

  Médio 62,41415959 - 103,3713902 0,112004605 - 0,170972165 

  Alto 103,3713903 - 150,1796539 0,170972165 - 0,241279641 

  Muito alto  150,179654 - 216,4913607 0,241279641 - 0,366018712 

  Altíssimo 216,4913608 - 497,3409424 0,366018712 - 0,581477106 

Assentamento Rio Paraíso 

FATOR A (t ha-1 ano-1) 

Escala RGB Índice qualitativo   REAL SIMULAÇÃO 

  Muito Baixo   0 - 25,8017711 0,001326959 - 0,045025748 

  Baixo 25,80177111 - 59,54254868 0,045025748 - 0,08615402 

  Médio 59,54254869 - 101,2223328 0,08615402 - 0,13756436 

  Alto 101,2223329 - 156,7953782 0,13756436 - 0,204397802 

  Muito alto  156,7953783 - 244,1244496 0,204397802 - 0,325212101 

  Altíssimo 244,1244497 - 506,1116638 0,325212101 - 0,656808793 
Elaboração: Do Autor (2021) 
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Gráfico 32 – Simulação do potencial erosivo a partir da conversão de áreas classificadas em risco alto 

a altíssimo, para áreas com cultivos sintrópicos no P.A. Santa Rita. 

 
Elaboração: do autor (2021). 

 

Gráfico 33 – Simulação do potencial erosivo a partir da conversão de áreas classificadas em risco alto 

a altíssimo, para áreas com cultivos sintrópicos no P.A. N. Sra. do Guadalupe. 

 
Elaboração: do autor (2021). 

 

Gráfico 34 – Simulação do potencial erosivo a partir da conversão de áreas classificadas em risco alto 

a altíssimo, para áreas com cultivos sintrópicos no P.A. Rio Paraíso. 

 
Elaboração: do autor (2021). 
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Percebe-se que a conversão de áreas degradadas ou simplificadas, para a complexidade 

da sintropia, garantiria a recuperação ambiental dessas áreas com elevado potencial erosivo. A 

perda anual de solo por hectare nas áreas classificadas na faixa de altíssimo potencial erosivo, 

seria reduzida em 99,76% no Assentamento Santa Rita, 99,88% no Assentamento N. Sra do 

Guadalupe, e 99,87% no Assentamento Rio Paraíso, ou seja passariam a ser classificadas com 

um risco muito baixo de erosão. 

A Fazenda Mata do Lobo, em Rio Verde (GO), é um exemplo de transformação e 

complexificação de ambientes (Fotografia 31). A agricultora relata que em 2017, nessa área se 

cultivava apenas soja, e que após a conversão da área para agrofloresta, foi possível comprovar 

que o amor incondicional e a cooperação orquestram as relações da natureza, reafirmando a 

teoria de Gotsch (2018). 

 

Fotografia 31 – Fazenda Mata do Lobo, Rio Verde (GO): antes e depois da conversão de uma área de 

monocultura para agrofloresta. 

  
Fotografia cedida por proprietária da Fazenda Mata do Lobo (2021). 

 

Nota-se que a mata ciliar da imagem à esquerda era insuficiente, praticamente 

inexistente, e a partir da conversão da área, a formação da agroflorestal adensando a vegetação, 

cumprindo o papel de proteção ambiental, entretanto também produzindo alimentos. 

 

6.5 Indicadores financeiros acerca da simulação de produção de alimentos 

 

O custo direto para a implantação de cada módulo agroflorestal de 225 m2, sugerido por 

Armando et al. (2002), é de R$ 219,75, convertendo para dólar, segundo a cotação do período 

B A 
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onde o dólar custava R$3,65, esse valor equivaleria a $60,20 em 2002; corrigindo os valores 

para dezembro de 2020, quando o dólar está cotado em $5,17 (IPEADATA, 2020), o custo atual 

para a implantação de um módulo seria de R$311,23, e R$9.336,90 para um hectare. Nesse 

custo, além das mudas e hora/máquina, também inclui matéria orgânica (esterco de poedeiras) 

e calcário. Entretanto, a existência de agroindústria e aviários no município de Jataí, traz a 

possibilidade de reduzir o custo inicial a partir da doação de matéria orgânica dessas fontes, tais 

como cinzas de caldeira e cama de frango. Outra possibilidade para redução de custo é buscar 

o apoio das Secretaria Municipal de Meio Ambiente para a obtenção de mudas junto às 

empresas instaladas no município que carecem de fazer compensação ambiental. 

Sobre o retorno, ou seja, a renda presumida, sem contabilizar o ganho com as espécies 

nativas, ornamentais e madeireiras, calculou-se a renda obtida na comercialização total dos 

alimentos produzidos, não considerando nenhum tipo de perda (Tabela 14). 

 

Tabela 14 – Renda bruta por produto nos três primeiros anos de cultivo por hectare. Dados compilados 

da CONAB (2020), EMBRAPA (2020), CEASA (2020). 

Nome popular 
Valor 

unitário 
Und. 

Renda bruta por ano 

1º ano 2º ano 3º ano 

abacaxi  R$ 3,00  kg  R$ -     R$ 129.600,00   R$ 129.600,00  

açaí (fruto)  R$ 1,14  kg  R$ -     R$ 1.692,00   R$ 1.692,00  

amaranto R$ 50,00  kg  R$ 21.600,00   R$ 21.600,00   R$ 21.600,00  

banana  R$ 3,00  kg  R$ -     R$ 33.750,00   R$ 405.000,00  

café  R$ 9,84  kg  R$ -     R$ -     R$ 7.380,00  

cupuaçu  R$ 0,50  kg  R$ -     R$ -     R$ 4.320,00  

feijão  R$ 4,75  kg  R$ 106.875,00   R$ 106.875,00   R$ 106.875,00  

mamão  R$ 1,00  kg  R$ 12.000,00   R$ 12.000,00   R$ 12.000,00  

mandioca  R$ 1,20  kg  R$ 18.144,00   R$ 18.144,00   R$ 18.144,00  

maxixe  R$ 2,50  kg  R$ 4.095,00   R$ 4.095,00   R$ 4.095,00  

melancia  R$ 1,00  kg  R$ 140.400,00   R$ 140.400,00   R$ 140.400,00  

milho  R$ 1,16  kg  R$ 522,00   R$ 522,00   R$ 522,00  

pepino  R$ 1,35  kg  R$ 3.948,75   R$ 3.948,75   R$ 3.948,75  

pupunha (palmito) R$ 12,00  kg  R$ -     R$ 5.400,00   R$ 5.400,00  

pupunha (frutos)  R$ 7,00  kg  R$ -     R$ -    R$ 1.984.500,00  

tomate  R$ 5,00  kg  R$ 877.500,00   R$ 877.500,00   R$ 877.500,00  

Total (real)  R$ 1.185.084,75  R$ 1.355.526,75  R$ 3.722.976,75  

Total (dólar)  $229.223,36   $262.190,86   $720.111,56  

Organização: Do Autor (2021) 

 

Essa produção estimada, indica que no primeiro ano a renda bruta média mensal seria 

de R$100.777,06, já no terceiro ano seria de R$310.248,06, caso toda a produção fosse 

comercializada. Logo, um agricultor que planta agrofloresta, pode obter uma renda anual de até 

R$ 1mi ha-1, onde o custo fora de 1% desse valor para a implantação, com possível redução no 
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próximo ano, continuará manejando e colhendo o que já foi plantado, e com uma renda 

crescente, uma vez que outras espécies começarão a produzir.  

Enquanto na safra de 2020, o custo total de produção da soja em Goiás por hectare foi 

de R$ 3.118,21, sua produtividade média foi 3.522kg/ha, ou seja, lucro de 60%. O milho 

safrinha alcançou 5.564 kg/ha, e o custo total de produção por hectare foi de R$3.366,68, lucro 

de 48%. Logo para um produtor que plantou soja e milho em 2020, ele obteve um lucro de 

R$8.019,96 por hectare (CONAB, 2020). No próximo ano esse agricultor terá praticamente o 

mesmo custo e o mesmo lucro, adquirindo o pacote tecnológico, com sementes, agrotóxicos e 

fertilizantes químicos para reiniciar o ciclo de alto risco, plantando uma espécie por vez. 

Devido à produção diversificada os riscos são distribuídos, já que que cada cultivar será 

afetado de modo diferenciado por condições desfavoráveis, e a colheita é constante, de forma 

que possibilita ao agricultor uma renda que também é constante. A produção pode ser 

direcionada para a auto-suficiência ou para o mercado, a situação de dependência do mercado 

local pode ser ajustada de acordo com a demanda dos agricultores. 

Salienta-se que toda a simulação levou em consideração uma produção com as 

condições edafoclimáticas favoráveis em todo o ano produtivo, ou seja, os dados de produção 

podem variar de acordo com as condições climáticas, fitosanidade e fertilidade iniciais do solo, 

assim como podem variar de acordo com fatores humanos, a saber: manejo correto dado ao 

sistema, mão de obra disponível, preferências do agricultor, entre outros.  

O resultado dessa simulação aponta para o potencial desse sistema, no qual abre-se mão 

da alta produtividade de grãos e da dilapidação do patrimônio natural, para colher não só grãos, 

mas cultivares variáveis para alimentação humana e animal, madeira para lenha ou construção, 

forragem, remédios naturais, produzir água, e gerar saúde. 

 

6.6 Considerações finais 

 

É notável que a agricultura sintrópica possui inúmeras vantagens, tais como: permite 

que se produza sem desmatar, propicia a recuperação de áreas degradadas e aumento da 

biodiversidade e dos recursos hídricos, é de extrema viabilidade econômica, já que o custo é 

menor em comparação com plantio tradicional. Como esse sistema de cultivo agroflorestal 

imita o funcionamento da floresta, também é possível realizar o controle de pragas e doenças 

por meio do equilíbrio ecológico, ou seja, plantas que cooperam entre si, e como resultado tem-

se produtos com maior qualidade em termos de nutrição. 
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Além do benefício econômico e social, a agricultura sintrópica traria um grande 

benefício ambiental para os assentamentos, pois as áreas críticas seriam convertidas em 

florestas a longo prazo, reduzindo consideravelmente seu potencial erosivo. O maior desafio 

está em sugerir como as mudanças deveriam ser feitas, pois seria necessária a quebra de 

paradigmas e pré-conceitos, mudança de mentalidade, de hábitos que são reproduzidos há 

muitas gerações, os quais representam um patrimônio cultural herdado, para que um novo 

modelo de produção, que seja sustentável, possa ser adotado.  

Acredita-se que o estímulo para iniciar a transição de um modo produtivo convencional 

para um outro sustentável, possa vir da universidade, por meio de projetos de extensão que 

sensibilizem a população assentada de problemas inerentes ao atual modo de produção, tais 

como esses destacados nessa pesquisa, para que a demanda, ou seja, a necessidade da mudança 

possa ser gerada nessa população.  

Dessa forma a universidade representaria uma ponte para a mudança, e auxiliaria o 

processo de transição, se fazendo presente ainda posteriormente, para que as novas práticas 

produtivas sustentáveis permaneçam, e os novos paradigmas sejam formados e estabelecidos. 

Esses novos paradigmas tomarão força diante dos resultados vindouros, que proporcionarão a 

redução da degradabilidade de suas propriedades, e consequentemente, aumentará a qualidade 

socioambiental local. Enfim, como uma reação em cadeia, as melhorias que começariam 

localmente, e somadas contribuiriam para o aumento da qualidade socioambiental regional. 

Uma opção para o fortalecimento da agricultura familiar é a mobilização, a organização 

e a capacitação para um maior poder de negociação de compra e venda dos produtos. Assunção 

(1999) afirma que devido a insuficiência econômica dos pequenos produtores, torna-se inviável 

a aquisição individual de alguns equipamentos e insumos, tais como tratores e resfriadores de 

leite, logo a ação solidária e associativa entre os produtores da mesma categoria torna-se 

indispensável para alcançar esses níveis de modernização, que permitam competir com 

agricultores comerciais, enfim, o esforço individual pode e deve ser complementado com a ação 

coletiva. 

A partir de resultados concretos esses agricultores também podem, por meio de suas 

organizações, reivindicar a elaboração de políticas públicas que contemplem a produção 

sustentável, junto ao governo, seja na esfera municipal, estadual, ou federal. São necessárias 

políticas públicas que fortaleçam a sustentabilidade no campo, para a real produção de 

alimentos, que visem o abastecimento da população brasileira e não apenas para exportação, 

que garanta a segurança e soberania alimentar da nação.  
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Seria utópico cogitar que o governo seria capaz de extinguir de uma só vez o uso de 

agrotóxicos ou a monocultura, padrões produtivos atuais, apesar de todo aporte teórico, 

científico e técnico existente sobre a produção agroecológica que afirmam essa necessidade, 

porém poderia desempenhar um esforço substancial por meio de políticas e aplicação de 

recursos públicos para fortalecer, de fato, a sustentabilidade no campo, incrementando sua 

capacidade e eficiência energética, e propiciando mais visibilidade ao potencial produtivo da 

agricultura sintrópica. 

Um desafio atual da agricultura sintrópica é a produção em larga escala. Entretanto, o 

pesquisador e agricultor Ernest Gotsch tem levado suas pesquisas nessa direção, com 

experimentos e desenvolvimento de maquinário especificamente projetado para esse tipo de 

agricultura, visando o benefício mútuo entre agricultor e natureza.  

Salienta-se que a produção em larga escala de forma sintrópica, só é possível se a lógica 

da produção não for regida pelo capital, objetivando inicialmente o equilíbrio ecológico, a 

qualidade dos alimentos produzidos e a saúde de seus consumidores, em detrimento do lucro e 

da alta produtividade da monocultura. Dessa forma a colheita em si não é o objetivo final, e 

será plenamente satisfatória se estiver contribuindo para a prosperidade da vida, e para a 

melhoria do ambiente do qual será subtraída. Garantindo que a colheitas vindouras dos 

próximos anos, décadas e até séculos possam ser cada vez melhores e mais sustentáveis para as 

próximas gerações. 

Parte dos defensores da agroecologia e de todas as técnicas que prezam por seus 

princípios, afirmam que a mesma só é aplicável em pequena escala, ou ainda apenas por sujeitos 

caracterizados como camponeses. Entretanto discorda-se desse pensamento, pois a agricultura 

sintrópica pode ser adaptada à grandes escalas, e defende-se que quanto mais áreas sendo 

produzidas de forma ecológica e equilibrada, menos áreas de culturas convencionais, e os 

benefícios ambientais cresceriam na mesma proporção. Da mesma forma, mais produtos 

saudáveis, ou seja, livres de agrotóxicos e mais nutritivos, seriam ofertados com preço justo, já 

que o custo de produção é mais baixo, consequentemente, mais valorizados seriam pelo o 

consumidor final. 

É notório o crescimento da produção de conhecimento sobre o conceito da sintropia e 

sobre agroecologia, bem como suas diversas metodologias de produção, entretanto, são 

escassas as pesquisas que contemplem dados de produção, que trazem números acerca do 

potencial produtivo sintrópico, ou de seu custo e retorno financeiro, para que o agricultor possa 

comparar com os próprios dados, e a partir disso, vislumbrar a possibilidade de mudança.  



176 

Aqui se traz uma simulação desse potencial de produção, mas já significa um grande 

avanço para pesquisas nessa temática, e incentivo para que outros pesquisadores coloquem em 

prática, por meio de experimentos, para que essa simulação se torne real, e seus números 

comprovados, ou ainda, refutados. O importante é que o caminho começa a ser trilhado, e 

mostra a direção para que outros se juntem à essa caminhada. 
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APÊNDICE A 

 

Diagnóstico Socioambiental 

 

Nº Entrevista 

 

Nome da Comunidade / Assentamento/ Propriedade: 

 

 

 

Data: Início: _______:_______ Fim: _______:_______ 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR 

Nome do Produtor/a: 

 

Sexo: (   ) Feminino            (   ) Masculino Idade:______________________ 

 

Endereço: ______________________________________________________________________ 

 

 

Pertence a uma organização? Qual? (Sindicatos, Associações, Cooperativas, outros) 

Escolaridade do produtor:  

1 – Pós-Graduação              4 – Ens. médio incompleto                 7 – Analfabeto 

2 – Graduação                     5 –  Ens. Fundamental completo        99 – Outros:_________________ 

3 – Ens. médio completo     6 – Ens. Fundamental incompleto  

Local do Nascimento: 

1 - Casa Rural         2 -  Distrito       3 -  Cidade       4 -  Capital do Estado       5 - Outros Estados 

Residência atual: 

1 - Casa Rural         2 -  Distrito       3 -  Cidade       4 -  Capital do Estado       5 - Outros Estados 

 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE 

Coordenadas da Propriedade em UTM:  

 

Distância em km da propriedade em relação à cidade mais próxima:  

 

Área total da propriedade: 

Tempo de residência na propriedade: Tempo como produtor rural: 

Qual a funcionalidade da propriedade: (   ) Econômica         (   ) Turismo 

(   ) Lazer                  (   ) Outras ____________          

Quantidade de 

Mão-de-obra: 

 

Familiar: ____________________    Mutirão: ____________________ 

 

Contratada Temporária: ________   Contratada Permanente: _______ 

 

 Parcerias/(Troca de serviços): ___________________  

Como classifica suas práticas de cultivo? 

1 – Sintrópica/Permacultura/Agrofloresta       

2 – Silvopastoris (consórcio arbóreo e animal)                    

3 – Convencional com plantio direto 

4 – Convencional com aração e gradagem  

99 - Outra:______________ 

Onde busca adquirir técnicas/conhecimentos 

sobre as práticas agropastoris? 

1 – Cursos oferecidos pelas universidades, instituições 

públicas ou privadas 

2 – Cursos oferecidos por outros produtores 

3 – Internet  

4 – Conselhos de pais e familiares 

5 – Nenhum  

99 – Outros:______________ 



188 

Q.01 FATOR SOCIAL – Variável: Habitação 

Itens Habitações Resposta 

A Forma de aquisição da residência 1 – Recurso próprio 

2 – Financiada quitada 

3 – Auxilio construção 

(assentamento) 

 

 

 

4 – Financiada não          

      Quitada 

5 – Doação 

6 – Outro :___________ 

B Estrutura da residência 1 – Alvenaria 

2 – Adobe 

3 – Tábua 

 

 

 

4 – Pau-a-pique 

5 – Lona 

6 – Palha 

C Nº de cômodos (sala, cozinha, 

dormitórios e banheiro) 

1 – mais de 8 

2 – de 7 a 8 

3 – de 5 e 6 

 

 

 

4 – de 3 a 4 

5 – de 1 a 2 

D Tipo de piso 1 – Cerâmica 

2 – Madeira bruta  

3 – Cimento queimado 

 

 

 

4 – Tijolo 

5 – Pedra bruta 

6 – Terra  

99 – Outros: _________ 

E Fonte da água consumida 1 – Poço artesiano/  

      semi-artesiano  

2 - Encanada/ tratada/  

     filtrada/ mineral 

3 – Cisterna 

 4 – Canalizada da 

nascente/rego d’água, ou 

rio/córrego 

5 – Imprópria 

99 – Outro:___________ 

F Faz análise da água que consome 

(uso humano e animal) 

1- Sempre 

2- Às vezes 

 3- Dificilmente 

4- Não faz 

G Tipo de fogão mais usado 1 – A gás 

2 – A óleo/querosene 

 

 

3 – A lenha/carvão 

4 – Não tem fogão  

H Eletricidade  1 – Trifásica 

2 – Bifásica 
 

3 – Monofásica  

4 – Não  tem 

I Chuveiro 1 – Água quente 

2 – Água fria 

 

 

3 – Não tem 

J Nº de aparelhos eletrônicos 

funcionando (TV, DVD, SOM, 

RÁDIO, COMPUTADOR) 

1 – mais de 3 aparelhos  

2 – três aparelhos 

3 – dois aparelhos 

4 – um aparelho  

5 – nenhum 

K Nº de utilitários domésticos 

funcionando (Geladeira, Freezer, 

Micro-ondas, Liquidificador, etc.) 

1 – mais de 3 aparelhos  

2 – três aparelhos 

3 – dois aparelhos 

4 – um aparelho  

5 – nenhum 

L Aparelhos de comunicação 

funcionando 

1 – celular  

2 – linha fixa/orelhão 

3 – rádio amador  

4 – nenhum 

M Tipo de veículo funcionando 1 – automóvel/caminhão 

2 – motocicleta/mobilete 

3 – charrete/carroça 

4 – bicicleta 

5 – nenhum 

 

Q. 02  FATOR SOCIAL – Variável: Consumo de alimentos 

Itens Pergunta Resposta 

A Qual a origem dos produtos usados na 

alimentação básica?  

1- Totalmente produção própria 

2- Adquire a minoria no mercado externo 

3- Produção e compra externa são  

    equivalentes 

4- A maioria é comprada fora 

5- Não produz nada para o consumo 

 

Q.03 FATOR ECONÔMICO – Variável: Uso da Terra 

Itens Tipo de Uso Resposta em ha 

A Atividade econômica principal:   
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B Área total da propriedade (ha):  

C Pastagem cultivada  

D Pastagem natural  

E Cultura permanentes  

F Cultura temporária  

G Outras áreas produzidas  

H Reserva Legal e/ou Permanente averbada (legalizada)  

I Cerrado não averbado (não legalizado)  

J Capoeira (área em recuperação)  

K Áreas inaproveitáveis (cascalho, brejo, erodida)  

L Outros  

M Tipo de posse: 

 

1 – Própria           

2 –Assentado 

3 – Arrendada      

4 – Parceria  

5 – Comodato  

99 - Outra:______ 

 

RESPOSTAS do Q.04 e Q.05 

Comercialização: 1 – Direto ao consumidor; 2 - Feiras;  

3 – Cooperativas; 4 – PNAE/PAA/Políticas Públicas; 5- Mercearias (varejo); 6 – Agroindústrias/ Laticínio; 7 

– Intermediário; 8– Não produz; 99 – Outro: _______;  

Tipo: 1-Consórcio, 2- Convencional 

 

Q.04 B – FATOR ECONÔMICO – Variável: Produção vegetal e comercialização 

Itens Cultivo* Produção  

(volume*) 

Área cultivada 

(ha) 

Produtividade 

(prod./ha) 

Comercialização 

(DESTINO) 

Tipo 

(1-2) 

A Arroz      

B Feijão      

C Soja       

D 
Milho      

Derivado      

E 
Cana-de-açúcar  

 
      

Derivado      

F 
Mandioca  

 

 

     

Derivado      

G Batata      

H Inhame      

I Café      

J Banana      

K Abacaxi      

L Laranja      

M Guariroba      

N Açaí      

O Hortaliça      

P Madeira      

Q Carvão      

R Outro      
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S Outro      

T Outro      

U Outro      

V Outro      

W Outro      

X Outro      

Y Outro      

Z Outro      

*volume: produção diária, semanal, mensal ou anual 

 

Q.05 FATOR ECONÔMICO – Variável: Produção animal, derivados e comercialização 

Itens Animais de Produção  Quantidade  

 

Comercialização 

(DESTINO) Própria Terceiros 
A* Gado de corte    

B* Vacas leiteiras    

C* Suínos    

D* Aves    

E* Peixes    

F* Caprinos    

H Equinos    

I Mel (kg/ano)    

J Leite (L/mês)    

K  Ovos (und/dia)    

L Outros    

M Outros    

 

Q.06 FATOR ECONÔMICO – Variável: Comercialização, Crédito e rendimento 

A Principal fonte de crédito agrário 

1 – Recurso próprio 

2 – PRONAF 

3 – Cooperativa produção  

4 – Cooperativa de crédito 

5 – Banco do Brasil (FCO, outros) 

6 – Banco particular 

7 – Agiota 

8 – Não tem fonte de crédito 

99 – Outro/a:___________________ 

B 
Renda bruta gerada na propriedade, 

aproximada por mês (R$) 

1 – Maior que 4.150,00 (>10 SM) 

2 – Entre 2.500,00 e 4.150,00 (entre 7 e 10 SM) 

3 – Entre 2.811,00 e 5.622,00 (entre 2 e 5 SM) 

4 – Menor que 1.874,00 (< 2 SM) 

C Outras rendas extras (valor)  

D Qual a fonte dessa renda extra?  

1 – Aposentadoria/Pensão 

2 – Remuneração por prestação de serviços autônomos  

3 – Salário (carteira assinada) 

4 – Bolsa do governo 

99 – Outros:______________________________ 

E 
Possui Declaração de Aptidão ao 

PRONAF (DAP)? 
1 – Sim                                2 – Não  
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Q.07 FATOR TECNOLÓGICO - Variável: Estrutura, maquinário e industrialização rural 

Itens Estrutura, maquinário e industrialização 

rural 

Resposta 

A Estrutura do curral 

1 – Cordoalha 

2 – Tábua 

3 – Lasca madeira 

4 – Arame 

5 – Não tem 

B Estrutura do local de ordenha 

1 – Coberto, com piso 

2 – Coberto sem piso 

3 – Sem cobertura e com 

piso 

4 – Sem piso e sem 

cobertura 

5 – Não tem 

C Estrutura do barracão (galpão) 

1 – Alvenaria 

2 – Adobe 

3 – Tábua 

4 – Pau a pique 

5 – Palha/Lona 

6 – Não tem 

D Estrutura do Paiol/Silo 

1 – Alvenaria/metal 

2 – Adobe 

3 – Tábua 

4 – Pau-a-pique 

5 – Palha/Lona 

6 – Não tem 

E Tipo de cerca usada 

1 – Elétrica 

2 – Arame liso 

3 – Arame farpado 

4 – Cerca viva  

5 – Pau-a-pique 

6 – Lasca de 

madeira 

7 – Não tem 

F Tipo de bebedouro 

1 – Amianto/metálico  

2 – Concreto  

3 – Aguada (córrego, 

represa, rego d’água) 

4 – Não tem 

99 – Outro: _____ 

_______________ 

G Tipo de tração usada 
1 – Mecânica 

2 – Animal 
3 – Manual  

H Tipo de maquinário agrícola e implementos  

1 – Trator e todos os 

implementos 

2 – Trator com alguns 

implementos 

3 – Trator sem 

implementos 

4 – Implementos à 

tração animal 

5 – Implementos 

manuais 

6 – Nenhum  

99 – Outros  

I Tipos de implementos fixos 

1 – Motor elétrico com 

triturador e/ou debulhador 

2 – Motor a diesel com 

triturador e/ou debulhador 

3 – Não tem 

99 – Outros 

J 
Faz processamento industrial de itens da sua 

produção? (circule os itens processados) 

1 – Faz processamento de  

madeiras, frutas (doces), 

leite, carne, mandioca, 

mel, etc. 

 

2- Venda in natura 

3- Não faz nenhum 

 

 

Q.08 FATOR TECNOLÓGICO - Variável: Tecnologia 

Itens Aspectos tecnológicos  Respostas 

A 
Recebe assistência técnica? (Se não vá para 

letra E)  

1 – Sempre  

2 – Às vezes 

3 – Dificilmente 

4 – Não 

B De qual órgão?   

C 
Qual o nível de satisfação com a orientação 

técnica recebida? 

1 – Alto 

2 – Regular 

3 – Baixo 

4 – Nenhum  
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D Segue as orientações técnicas? 
1 – Sempre  

2 – Às vezes 

3 – Dificilmente 

4 – Não segue 

E 
Onde são adquiridas as sementes/mudas para 

o plantio? 

1 – Produção própria 

2 – Viveiros 

públicos/doações  

3 – Viveiros 

particulares/lojas 

agropecuárias 

99 – Outros:_______ 

F Faz uso de adubação e/ou calagem? 
1 – Sempre  

2 – Às vezes 

3 – Dificilmente 

4 – Não 

G Como faz essa aplicação? 

1- Com orientação técnica 

2- Recomendação de 

terceiros não habilitados 

(vizinho/familiares) 

3- Por conta própria, 

sem nenhuma 

recomendação 

H 

Faz uso de complementos minerais (pó de 

rocha, fosfato natural, etc.) para aumentar a 

fertilidade do solo? 

1 – Sempre  

2 – Às vezes 

3 – Dificilmente 

4 – Não 

I Como faz essa aplicação? 

1- Com orientação técnica 

2- Recomendação de 

terceiros não habilitados  

3- Por conta própria, 

sem nenhuma 

recomendação 

J 
Faz uso de resíduos orgânicos ou 

biofertilizantes para adubação? 

1 – Sempre  

2 – Às vezes 

3 – Dificilmente 

4 – Não usa 

K Como faz essa aplicação? 

1- Com orientação técnica 

2- Recomendação de 

terceiros não habilitados 

3- Por conta própria, 

sem nenhuma 

recomendação 

L 
Faz uso de agrotóxicos (inseticidas, 

fungicidas e herbicidas)? 

1 – Não usa 

2 – Apenas o permitido na 

Lei de orgânicos 

3 – Dificilmente 

4 – Às vezes ou 

frequentemente 

5 - Sempre 

M Como faz essa aplicação? 

1- Com orientação técnica 

2- Recomendação de 

terceiros não habilitados 

3- Por conta própria, 

sem nenhuma 

recomendação 

N 

Faz uso de compostos não industrializados 

para o combate das pragas e/ou doenças 

(caldas de pimenta, de fumo, etc.) 

1 – Sempre  

2 – Às vezes 

3 – Dificilmente 

4 – Não usa 

O Como faz essa aplicação? 

1- Com orientação técnica 

2- Recomendação de 

terceiros não habilitados 

3- Por conta própria, 

sem nenhuma 

recomendação 

P Pratica rotação de culturas 
1 – Sempre  

2 – Às vezes 

3 – Dificilmente 

4 – Não 

Q Pratica adubação verde no solo? 
1 – Sempre  

2 – Às vezes 

3 – Dificilmente 

4 – Não 

R 
Que tipo de sistema de irrigação usa na 

lavoura? 

1 – Gotejo  

2 – Aspersão  

3 – Inundação  

4 – Sulcos 

5 – Nenhum 

99- Outros: 

S 
Utiliza ambientes protegidos para cultivo 

(estufa, telado)? 

1 – Sempre  

2 – Às vezes 

3 – Dificilmente 

4 – Não 

T Pratica o pastejo rotativo? 
1 – Sempre  

2 – Às vezes 

3 – Dificilmente 

4 – Não 

U 
Faz uso de ração e/ou sal mineral para os 

animais? 

1 – Sempre  

2 – Às vezes 

3 – Dificilmente 

4 – Não 

V Qual a origem dessa ração alimentar? 
1 – Produção própria  

2 – Compra fora 
3 – Não faz 

W 

Na estiagem faz uso de cana, silagem, feno, 

capineira, cama de frango, como 

suplemento? 

1 – Sempre  

2 – Às vezes 

3 – Dificilmente 

4 – Não 

X Promove vacinações no rebanho? 
1 – Sempre  

2 – Às vezes 

3 – Dificilmente 

4 – Não 

Y Tipo de ordenha 
1 – Mecânica 

2 – Manual 
3 – Não faz 
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Z Utiliza o resfriador de leite 
1 – Próprio 

2 – Da associação 

3 – Emprestado 

4 – Não utiliza 

A1 
Qual o destino dá para os dejetos dos 

animais: 

1 – Produz biofertilizante 

2 – Faz 

Vermicompostagem  

3 – Acumula para curtir 

em local específico 

3 – Uso direto no 

pomar/horta 

4 – Canaliza para o 

córrego/rio 

5 – Não utiliza 

99 – Outros: 

__________________ 

 

Q.09  FATOR TECNOLÓGICO – Variável: Salubridade 

Itens Salubridade Rural Resposta 

A Infestação atual de pragas (lavoura e/ou animais). 

1 – Nula 

2 – Baixa 

3 – Média 

4 – Alta 

5 – Impeditiva 

B 
O que é usado para o combate de pragas domésticas (ratos, 

baratas, etc.)? 

1 – Produtos 

caseiros 

2 – Produtos 

industrializados 

3 – Nenhum 

C 
Com que frequência usa plantas medicinais como 

tratamento de doenças? 

1- Sempre 

2- Às vezes 

3 – Dificilmente 

4 – Não usa 

D Onde coleta as plantas que usa para fins medicinais? 

1 – Áreas de 

Cerrado  

2 – Cultiva no 

quintal 

3 – Não usa  

99 – Outros: 

______________ 

E 
Usa equipamentos de proteção individual no trabalho com 

máquinas, ferramentas, agrotóxicos? 

1 – Todos 

2 – Alguns 

3 – Não usa  

 

 

Q.10 FATOR AMBIENTAL - Variáveis: Poluição, Exploração e Conservação 

Itens Aspectos tecnológicos  Respostas 

A 
Onde armazena os agrotóxicos?  

(Se não usa pule para D) 

1 – Não usa 

2 – Local adequado 

3 – Dentro de casa 

4 – Em qualquer lugar 

99 – Outro: _________ 

B 
Onde deposita as embalagens dos 

agrotóxicos? 

1 – Devolve seguindo 

a legislação 

2 – descarta junto com 

o lixo domestico 

3 - Queima ou  

      enterra 

4 – Reaproveita p/  

      outros fins 

5 – em qualquer lugar 99 

– Outro: _________ 

C 
Onde lava os implementos contaminados com 

produtos fitossanitários (agrotóxicos)? 

1 – Não lava 

2 – Em local  

      apropriado 

3 – Ao ar livre 

4 – No rego d’água ou  

      bica 

5 – No córrego ou rio 

99 – Outro: _________ 

D Para onde vão os dejetos domésticos? 

1 – Rede de esgoto 

2 – Banheiro 

ecológico(banheiro 

seco, fossa de 

bananeira) 

3 – Fossa séptica  

4 – Ao ar livre/Infiltra  

      na terra  

5 – Para o córrego 

6 – Não sabe 

99- Outros: 

E 
Como faz compostagem dos resíduos 

domésticos (gerados na cozinha)? 

1 – Em local  

      apropriado 

2 – Pilha ao ar livre  

3 – Não faz  

99 – Outro: _________ 

F Para onde vai o lixo doméstico? 

1 – Coletado 

2 – Jogado na fossa 

3 – Queimado 

4 – Amontoado no  

      quintal 

5 – Jogado no córrego 

99 – Outro: 

G 
Sobre a qualidade dos mananciais 

(córrego/rio) próximos? 

1 – Limpos, com mata 

ciliar 

2 – Limpos, sem mata 

ciliar 

3 - Contaminado por 

veneno 

4 – Poluído com lixo 

5- Não Sabe  
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Q.10 FATOR AMBIENTAL - Variáveis: Poluição, Exploração e Conservação 

Itens Aspectos tecnológicos  Respostas 

H 
Qual o nível de assoreamento é notado nos 

córrego/rio próximos? 

1 – Nulo 

2 – Baixo 

3 – Médio 

4 – Alto 

I 
Faz análise de água para evitar o risco de 

contaminação e manter a qualidade? 

1 – Sempre  

2 – Às  vezes 

3 – Dificilmente 

4 – Não faz 

J Faz uso da prática de queimada 
1 – Não faz  

2 – Dificilmente  

3 – Às vezes 

4 – Sempre 

K 
Sobre a ocorrência de erosão na propriedade? 

(pastagens, quintal, lavoura, APP, etc.) 

1 – Nula 

2 – Baixa 

3 – Média 

4 – Alta 

5 – Impeditiva 

L 

Das plantas nativas do Cerrado, que mantém 

na sua propriedade são utilizadas para quais 

fins? 

1 –Medicinal, 

Alimentícias, ou 

Melíferas 

2 – Sombreamento 

3 – Ornamentais 

4 – Madeireira  

5 – Não tem nenhuma 

99 – Outros: ________ 

M 
Pratica extrativismo sustentável para com que 

frequência? 

1 – Sempre  

2 – Às  vezes 

3 – Dificilmente 

4 – Não faz 

N Especifique a matéria prima extraída:   

O 
Faz uso de estrutura viva para algum tipo de 

proteção da propriedade ou dos cultivos? 

1 – Nenhum problema 

aparente 

2 – Cordão de 

contorno para evitar o 

cruzamento de 

espécies 

3 – Cerca viva para 

evitar a entrada de 

animais 

 

4 – Anel verde para evitar 

a deriva de gases 

odoríficos de lixões 

5 – Anel verde para 

bloquear a deriva de 

agrotóxicos 

6 – Não usa nenhuma 

proteção 

99 – Outro: 

P 

Presença de animais biodispersores (aves, 

morcegos, anta, etc.) e insetos polinizadores 

na propriedade e entorno  

1 – Alta  

2 – Média 

3 – Baixa  

4 – Não sabe 

5 – Nula 

Q 
Quais práticas de manejo adota para a 

conservação do solo? 

1 – faixas vegetadas 

2 – plantio em nível 

3 – plantio direto 

4 – terraceamento  

5 – nenhuma  

99 – Outras:________ 

R 
Como minimiza o desconforto térmico 

durante o ano?  

1 – Arborização da 

propriedade 

2 – Ventilador 

3 – Ar condicionado 

4 – Não faz nada 

99-Outros: 

S Incidência de chuvas na região 
1 – alta 

2 – estável 

3 – irregular 

4 – baixa  

T 
Como era a área antes de iniciar o processo de 

produção? 

1 – Degradada 

2 – Pastagem  

3 – Em processo de 

recuperação da mata 

nativa 

4 – Cerrado virgem 

99 – Outros:   

U 
Qual o manejo para as áreas degradadas ou 

em processo de degradação? 

1 – Não há áreas 

degradadas na 

propriedade 

2 – Implantação de 

Agroecossistemas 

 

3 – Reflorestamento com 

nativas 

4 – Reflorestamento com 

pinus/eucalipto 

5 – Áreas abandonadas 

99- Outro:  

 

Q.11 FATOR PRIORITÁRIO – Variáveis: Gerais (não entram na codificação) 

Quais os problemas prioritários enfrentados por você e sua família na sua região? (marcar cinco 

problemas em ordem de prioridade) 

Alternativa Ordem de prioridade 

Não ter posse da terra  

Pouca terra  

Falta de recursos próprios   

Dificuldade de Comercialização  
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Falta de financiamento  

Inadimplência dos financiamentos   

Falta de água  

Falta de eletricidade  

Assistência Técnica (ruim ou falta)  

Falta de Insumos (sementes, adubos, biocidas etc).  

Falta de mão-de-obra  

Distância em relação à cidade  

Estradas (ruins ou falta)  

Conflitos internos da Comunidade/Assentamento  

Escolas (ruim ou falta)  

Falta de assistência médica e odontológica  

Outros – citar: 

 

 

OBSERVAÇÕES  
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APÊNDICE B 

 
Tabela 15 - Dados coletados com o Diagnóstico Socioambiental em propriedades adeptas à agricultura 

sintrópica em Goiás e no Distrito Federal. 

AGRICULTOR A1 

FATOR VARIÁVEL Soma de 

VALOR 

Soma de 

MIN 

Soma de 

MAX 

Deterioração 

(%) 

SOCIAL Alimentação 3 1 5 50 

 Demográfica 8 4 22 22 

  Habitação 21 13 61 17 

TOTAL   32 18 88 20 

ECONÔMICO Comercializaçao da 

produção animal 

80 10 80 100 

 Crédito/Renda 5 5 20 0 

 Posse dos animais 2 10 20 -80 

 Produção animal 20 10 20 100 

 Produção vegetal 4 3 13 10 

  Uso da terra 18 9 22 69 

TOTAL   129 47 175 64 

TECNOLÓGICO Estrutura, maquinário 

e industrialiação rural 

27 10 48 45 

 Salubridade 11 5 18 46 

  Tecnologia 40 26 99 19 

TOTAL   78 41 165 30 

AMBIENTAL Poluição, exploração e 

conservação 

39 20 91 27 

TOTAL   39 20 91 27 

TOTAL    278 126 519  

   Degradabilidade 35 

AGRICULTOR A2 

FATOR VARIÁVEL Soma de 

VALOR  

Soma 

de MIN 

Soma de 

MAX 

Deterioração 

(%) 

SOCIAL Alimentação 2 1 5 25 

 Demográfica 9 4 22 28 

  Habitação 32 13 61 40 

TOTAL   43 18 88 36 

ECONÔMICO Comercializaçao da 

produção animal 

78 10 80 97 

 Crédito/Renda 10 5 20 33 

 Posse dos animais 3 10 20 -70 

 Produção animal 17 10 20 70 

 Produção vegetal 3 3 13 0 

  Uso da terra 18 9 22 69 

TOTAL   129 47 175 64 

TECNOLÓGICO Estrutura, 

maquinário e 

industrialiação rural 

27 10 48 45 

 Salubridade 8 5 18 23 

  Tecnologia 54 26 99 38 

TOTAL   89 41 165 39 

AMBIENTAL Poluição, 

exploração e 

conservação 

38 20 91 25 

TOTAL   38 20 91 25 
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TOTAL GERAL   299 126 519  

   Degradabilidade 41 

AGRICULTOR A3 

FATOR VARIÁVEL Soma de 

VALOR  

Soma 

de MIN 

Soma de 

MAX 

Deterioração 

(%) 

SOCIAL Alimentação 3 1 5 50 

 Demográfica 9 4 22 28 

  Habitação 44 13 61 65 

TOTAL   56 18 88 54 

ECONÔMICO Comercializaçao da 

produção animal 

62 10 80 74 

 Crédito/Renda 11 5 20 40 

 Posse dos animais 5 10 20 -50 

 Produção animal 16 10 20 60 

 Produção vegetal 11 3 13 80 

  Uso da terra 20 9 22 85 

TOTAL   125 47 175 61 

TECNOLÓGICO Estrutura, 

maquinário e 

industrialiação rural 

38 10 48 74 

 Salubridade 10 5 18 38 

  Tecnologia 34 26 99 11 

TOTAL   82 41 165 33 

AMBIENTAL Poluição, 

exploração e 

conservação 

35 20 91 21 

TOTAL   35 20 91 21 

TOTAL GERAL   298 126 519  

   Degradabilidade 42 

AGRICULTOR A4 

FATOR VARIÁVEL Soma de 

VALOR  

Soma 

de MIN 

Soma de 

MAX 

Deterioração 

(%) 

SOCIAL Alimentação 4 1 5 75 

 Demográfica 5 4 22 6 

  Habitação 21 13 61 17 

TOTAL   30 18 88 17 

ECONÔMICO Comercializaçao da 

produção animal 

80 10 80 100 

 Crédito/Renda 10 5 20 33 

 Posse dos animais  10 20 -100 

 Produção animal 20 10 20 100 

 Produção vegetal 11 3 13 80 

  Uso da terra 20 9 22 85 

TOTAL   141 47 175 73 

TECNOLÓGICO Estrutura, 

maquinário e 

industrialiação rural 

32 10 48 58 

 Salubridade 12 5 18 54 

  Tecnologia 41 26 99 21 

TOTAL   85 41 165 35 

AMBIENTAL Poluição, 

exploração e 

conservação 

38 20 91 25 

TOTAL   38 20 91 25 
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TOTAL GERAL   294 126 519  

   Degradabilidade 38 

AGRICULTOR A5 

FATOR VARIÁVEL Soma de 

VALOR  

Soma 

de MIN 

Soma de 

MAX 

Deterioração 

(%) 

SOCIAL Alimentação 2 1 5 25 

 Demográfica 13 4 22 50 

  Habitação 24 13 61 23 

TOTAL   39 18 88 30 

ECONÔMICO Comercializaçao da 

produção animal 

80 10 80 100 

 Crédito/Renda 5 5 20 0 

 Posse dos animais 4 10 20 -60 

 Produção animal 17 10 20 70 

 Produção vegetal 6 3 13 30 

  Uso da terra 18 9 22 69 

TOTAL   130 47 175 65 

TECNOLÓGICO Estrutura, 

maquinário e 

industrialiação rural 

17 10 48 18 

 Salubridade 7 5 18 15 

  Tecnologia 34 26 99 11 

TOTAL   58 41 165 14 

AMBIENTAL Poluição, 

exploração e 

conservação 

41 20 91 30 

TOTAL   41 20 91 30 

TOTAL GERAL   268 126 519  

   Degradabilidade 35 

AGRICULTOR A6 

FATOR VARIÁVEL Soma de 

VALOR  

Soma 

de MIN 

Soma de 

MAX 

Deterioração 

(%) 

SOCIAL Alimentação 2 1 5 25 

 Demográfica 7 4 22 17 

  Habitação 13 13 61 0 

TOTAL   22 18 88 6 

ECONÔMICO Comercializaçao da 

produção animal 

80 10 80 100 

 Crédito/Renda 4 5 20 -7 

 Posse dos animais 2 10 20 -80 

 Produção animal 18 10 20 80 

 Produção vegetal 3 3 13 0 

  Uso da terra 19 9 22 77 

TOTAL   126 47 175 62 

TECNOLÓGICO Estrutura, 

maquinário e 

industrialiação rural 

12 10 48 5 

 Salubridade 7 5 18 15 

  Tecnologia 27 26 99 1 

TOTAL   46 41 165 4 

AMBIENTAL Poluição, 

exploração e 

conservação 

21 20 91 1 

TOTAL   21 20 91 1 
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TOTAL GERAL   215 126 519  

  Degradabilidade 18 

Elaboração: do autor (2019). 
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APÊNDICE C 

 
Tabela 16 - Dados coletados com o Diagnóstico Socioambiental em assentamentos rurais, município 

de Jataí (GO). 

ASSENTAMENTO SANTA RITA 

FATOR VARIÁVEL Soma de 

VALOR 

Soma 

de MIN 

Soma de 

MAX 

Deterioração 

(%) 

SOCIAL Alimentação 16 4 20 75 

 Demográfica 42 16 88 36 

  Habitação 112 52 244 31 

TOTAL   170 72 352 35 

ECONÔMICO Comercialização da 

produção animal 

308 40 320 96 

 Crédito/Renda 40 20 80 33 

 Posse dos animais 10 40 80 -75 

 Produção animal 69 40 80 73 

 Produção vegetal 50 12 52 95 

  Uso da terra 71 36 88 67 

TOTAL   548 188 700 70 

TECNOLÓGICO Estrutura, 

maquinário e 

industrialização rural 

116 40 192 50 

 Salubridade 44 20 72 46 

  Tecnologia 203 104 396 34 

TOTAL   363 164 660 40 

AMBIENTAL Poluição, exploração 

e conservação 

188 80 364 38 

TOTAL   188 80 364 38 

TOTAL GERAL   1269 504 2076  

  Degradabilidade: 46 

ASSENTAMENTO RIO PARAÍSO 

FATOR VARIÁVEL Soma de 

VALOR  

Soma 

de MIN 

Soma de 

MAX 

Deterioração 

(%) 

SOCIAL Alimentação 10 3 15 58 

 Demográfica 30 12 66 33 

  Habitação 65 39 183 18 

TOTAL   105 54 264 24 

ECONÔMICO Comercialização da 

produção animal 

240 30 240 100 

 Crédito/Renda 32 15 60 38 

 Posse dos animais 9 30 60 -70 

 Produção animal 50 30 60 67 

 Produção vegetal 26 9 39 57 

  Uso da terra 54 27 66 69 

TOTAL   411 141 525 70 

TECNOLÓGICO Estrutura, 

maquinário e 

industrialização rural 

94 30 144 56 

 Salubridade 28 15 54 33 

  Tecnologia 156 78 297 36 

TOTAL   278 123 495 42 

AMBIENTAL Poluição, exploração 

e conservação 

130 60 273 33 

TOTAL   130 60 273 33 
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TOTAL GERAL   924 378 1557  

   Degradabilidade: 42 

ASSENTAMENTO  N. SRA. DO GUADALUPE 

FATOR VARIÁVEL Soma de 

VALOR  

Soma 

de MIN 

Soma de 

MAX 

Deterioração 

(%) 

SOCIAL Alimentação 5 2 10 38 

 Demográfica 25 8 44 47 

  Habitação 45 26 122 20 

TOTAL   75 36 176 28 

ECONÔMICO Comercializaçao da 

produção animal 

150 20 160 93 

 Crédito/Renda 20 10 40 33 

 Posse dos animais 7 20 40 -65 

 Produção animal 33 20 40 65 

 Produção vegetal 16 6 26 50 

  Uso da terra 36 18 44 69 

TOTAL   262 94 350 66 

TECNOLÓGICO Estrutura, 

maquinário e 

industrialiação rural 

60 20 96 53 

 Salubridade 24 10 36 54 

  Tecnologia 94 52 198 29 

TOTAL   178 82 330 39 

AMBIENTAL Poluição, exploração 

e conservação 

89 40 182 35 

TOTAL   89 40 182 35 

TOTAL GERAL   604 252 1038  

   Degradabilidade: 42 

Elaboração: do autor (2019). 

 

 


