
ANAIS DO III CONEPE 
Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão

15 a 17 de Outrubro de 2018 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Apoio:Realização:

Seminário de Pós-Graduação
Doutorado



AUTOR

Eduardo Vieira dos Santos

Jordana Rezende Souza Lima

Mariza Souza Dias

TRABALHO

EVOLUÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE VEREDAS 

NA BACIA HIDROGRÁFICA DO 

RIBEIRÃO CAMPO LIMPO, MUNICÍPIO DE 

BOM JARDIM DE GOIÁS E DE 

ARAGARÇAS, E NA BACIA HIDROGRÁFICA 

DO RIBEIRÃO DA AREIA, 

MUNICÍPIO DE GOIANDIRA E DE CUMARI, 

ESTADO DE GOIÁS1

AGRICULTURA SINTRÓPICA COMO 

SOLUÇÃO PARA PRODUÇÃO DE 

ALIMENTOS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 

DEGRADADAS1

RESULTADOS DE 10 ANOS DAS ATIVIDADES 

DO NÚCLEO DE ESTUDOS, 

PESQUISA E EXTENSÃO EM AGRICULTURA 

FAMILIAR E AGROECOLOGIA DA REGIONAL 

JATAÍ/UFG1

Daisy de Araújo Vilela

O MODELO DE VIGILÂNCIA STEPS DE 

FATORES 

 DE RISCO PARA DOENÇAS CRONICAS NÃO 

TRANSMISSIVEIS



EVOLUÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE VEREDAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO 

RIBEIRÃO CAMPO LIMPO, MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE GOIÁS E DE 

ARAGARÇAS, E NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO DA AREIA, 

MUNICÍPIO DE GOIANDIRA E DE CUMARI, ESTADO DE GOIÁS1 

SANTOS, Eduardo Vieira dos2; GUILHERME, Frederico Augusto Guimarães3 

Palavras-chave: Cerrado. Geotecnologias. Áreas úmidas. 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A vereda constitui uma singular paisagem do Cerrado (MELO, 2008). O termo 

vereda é usado, principalmente, na região das gerais, definindo vales rasos onde é 

comum a ocorrência de buritizais (BOAVENTURA, 1978). Embora a vereda seja 

importante para o Cerrado, existem poucos estudos a seu respeito (FERREIRA, 2003). 

As propostas de classificação para as veredas estão baseadas, 

principalmente, em aspectos geomorfológicos. Todavia, conforme Alencar-Silva e 

Maillard (2011), além da existência de vários tipos de veredas, o critério 

geomorfológico escolhido por Boaventura (1978; 1988) e Ferreira (2005/2006) não é 

suficiente para capturar a diversidade desse ambiente, bem como, faltam estudos 

que integrem aspectos fisiográficos e florísticos na identificação da tipologia. 

A inserção da variável fitofisionômica para a distinção das tipologias das 

veredas pode contribuir no entendimento de sua diversidade (ALENCA-SILVA; 

MAILLARD, 2011). A fitofisionomia está diretamente relacionada à sucessão 

ecológica, a medida que a esta ocorre, a paisagem da vereda é alterada. Diante da 

ocorrência da sucessão ecológica, Carvalho (1991) propõe a distinção de quatro 

estágios evolutivos nas veredas, que iniciam com presença marcante de estrato 

herbáceo-arbustivo até chegar dominância de estrado arbóreo.  

2 BASE TEÓRICA 

1 Resumo revisado pelo coordenador do projeto pesquisa base, Prof. Frederico Augusto Guimarães 
Guilherme. Projeto PELD Jataí (CNPq/FAPEG – 2012-10267001108). 

2 Discente Programa de Pós-graduação em Geografia. Universidade Federal de Jataí (UFJ), Unidade 
Acadêmica Estudos Geográficos. Edugeo2000@yahoo.com.br 

3 Professor Associado da Unidade Acadêmica Ciências Biológicas. Universidade Federal de Jataí 
(UFJ). fredericoagg@gmail.com 



A vereda é um ambiente complexo, com diferentes feições geomórficas. 

Apresenta solo saturado por água, durante boa parte do ano, geralmente, composta 

por solos hidromórficos, ricos em matéria orgânica, onde é predominante a ocorrência 

da palmeira Mauritia flexuosa, popularmente conhecida como buriti (MELO, 2008). 

Existem poucos estudos a respeito de aspectos geoambientais das veredas 

(BOAVENTURA, 1978; MELO, 2008). A maioria dos estudos, como: Ferreira (2003) e 

Melo (2008), são realizados em áreas de planaltos com superfícies tabulares. 

Entretanto, áreas mais movimentadas (de derruimento) com maior dissecação são 

menos estudadas, e, áreas em que comumente ocorrem veredas de enclave e de 

encosta (SANTOS, 2010). Igualmente, pouco estudado é o ambiente de vereda em 

áreas de terraços fluviais, que segundo Boaventura (1978) são locais em que se 

desenvolvem as veredas de várzeas. 

Diante da existência de vários tipos de veredas alguns pesquisadores 

propuseram formas de classificá-las. Estas tentativas foram baseadas, 

principalmente, em aspectos geomorfológicos. A partir da análise de veredas do 

Noroeste de Minas Gerais, Boaventura (1978), considerando o posicionamento 

geomorfológico e o aquífero do qual se originam, propôs a primeira classificação, 

distinguindo: veredas de planalto (de superfícies tabulares e de encosta) e veredas 

de depressão (de superfície aplainada e de terraço fluvial coberto por colúvios); 

veredas de sopé de escarpa; veredas de patamar. 

Em estudo sobre as características morfológicas e evolutivas das veredas da 

bacia do rio São Francisco, Boaventura (1988), revisa a classificação e cita: veredas de 

superfície aplainada (de superfície tabular, de patamar, de superfície aplainada 

propriamente dita e de terraço fluvial coberto de solos coluvios); veredas de encosta; 

veredas de várzea. Mais recentemente, Ferreira (2005/2006), com estudos na região do 

Chapadão de Catalão (GO) reformula estas modelagens, acrescenta novos modelos e 

distingui algumas particularidades. As veredas foram subdivididas em: vereda de 

superfície tabular; veredas de encostas; veredas de terraço; veredas de sopé; veredas de 

enclave; veredas de patamar; veredas de cordão linear; veredas de vales assimétricos. 

Baseado em critérios fisiográficos (extensão, densidade e porte da vegetação), 

umidade do solo e características hidrológicas do curso d’ água, Alencar-Silva e Maillard 

(2011) verificaram a existência de três tipos de veredas no rio Peruaçu, estado de Minas 

Gerais: “veredas de nascentes” ou “cabeceiras”, “veredas típicas” e “veredas de 

transição” ou “transição vereda/mata ciliar”. 



3 OBJETIVOS 

Com a presente pesquisa objetiva-se analisar a fitofisionomia e a sucessão 

ecológica em veredas de diferentes regiões hidrográficas do Estado de Goiás na busca 

por propor nova classificação de veredas com base em aspectos geomorfológicos e 

fitofisionômicos. Nesse sentido, deve-se: buscar a identificação de veredas através de 

imagens de satélite; verificar o estágio evolutivo de veredas com base na análise da 

sucessão ecológica através da comparação do Normalized Difference Vegetation Index 

(NDVI) nos anos de 1987, 1997, 2007 e 2017; efetuar levantamento aerofotogramétrico 

através de Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) para a caracterização geoambiental de 

veredas; comparar a atual classificação geomorfológica com as fitofisionomias das 

veredas e seus estágios evolutivos para a proposição de nova classificação. 

4 METODOLOGIA 

Foram selecionadas duas bacias hidrográficas (B. H.), em diferentes regiões 

hidrográficas do estado de Goiás, para a identificação, seleção de amostras e 

estudos em veredas. Após esta seleção adquiriu-se imagens do satélite Landsat 8, 

sensor OLI8, Órbita/Ponto 221/73 e 224/71, ano de 2017. As imagens foram pré-

processadas (CHANDER et al, 2009) e, posteriormente, procedeu-se a identificação 

de prováveis áreas de ocorrência de veredas, através da Transformação Kauth-

Thomas ou Tasseled Cap, na qual, são gerados três produtos, brightness (brilho), 

greenness (verdor) e wetness (umedecimento) (BAIG et al., 2014). Efetuou-se 

interpretação visual dos três produtos e optou-se por utilizar apenas o brilho e a 

umidade, já que o verdor causou muita confusão entre as diferentes fitofisionomias. 

Foram selecionados valores de pixels que correspondam às áreas de possíveis 

veredas, posteriormente, executou-se a união dos dois índices obtendo um produto 

final indicando áreas de possíveis veredas. 

Após o mapeamento de possíveis veredas foram efetuadas incursões a 

campo a fim de confrontar os resultados com a realidade e também para a seleção 

de amostras de veredas. A próxima etapa foi à aquisição de imagens do satélite 

Landsat sensor TM5 e OLI8, Órbita/Ponto 221/73 e 224/71, para os anos de 1987, 

1997, 2007 e 2017. Estas imagens foram pré-processadas (CHANDER et al, 2009; 

SONG et al., 2001) e utilizadas para a realização do mapeamento de uso da terra e 



cobertura vegetal (1987, 1997, 2007 e 2017), metodologia de Santana (2017), para 

posterior comparação com NDVI e verificação da sucessão ecológica em veredas. 

Para o levantamento de informações geoambientais e sobre a fitofisionomia das 

veredas efetuou-se levantamento aerofotogramétrico com VANT. De posse dos 

resultados sobre a sucessão ecológicas através do NDVI e das informações obtidas com 

o levantamento aerofotogramétrico será possível à proposição de nova classificação da

tipologia das veredas que integrem aspectos fisiográficos e fitofisionômicos.

Ainda deverá ser realizada incursão a campo para a execução de transectos 

fitofisionômicos (ALENCAR-SILVA; MAILLARD, 2011), os quais contribuirão na 

confirmação dos resultados dos mapeamentos. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Com a Tasseled Cap e comparação dos resultados a campo é possível afirmar 

que os índices de umidade e de brilho são capazes de identificar áreas de vereda. 

Entretanto, o índice de umidade apresenta a limitação de não identificar bem, veredas 

com menor adensamento arbóreo e de buritis. Já o índice de brilho identifica veredas com 

menor adensamento de vegetação, mas pode confundir veredas e outras áreas úmidas, 

como, várzeas e campos com murundus. A existência de veredas muito diversas é o 

grande limitador para sua identificação a partir das geotecnologias, sendo difícil a 

proposição de metodologia capaz de identificar todos os tipos de veredas existentes.  

Para entender como o processo de ocupação tem transformado a paisagem e 

para futura comparação com a sucessão ecológica ocorrida nas áreas de veredas foi 

efetuado mapeamento de uso da terra e cobertura vegetal. Na B. H. do Ribeirão Campo 

Limpo, entre os anos de 1987 e 2017, observamos o aumento da área de pastagem e 

redução nas áreas de Cerrado. Devido às condições do relevo mais movimentado, a 

existência de extensas áreas de solo arenoso e de baixa fertilidade, o uso agrícola, 

embora crescente, ainda é pequeno. O destaque fica com a pastagem. 

Na B. H. do Ribeirão da Areia observamos a existência de considerável área 

contínua de Cerrado, mas com o avanço de pecuária. Também observa-se a inexistência 

de áreas de agricultura, que pode estar relacionada a presença de solos de textura 

arenosa em toda a extensão da bacia. Esta bacia apresenta considerável área em que 

ocorreu a retirada parcial ou total da vegetação, mas sem a implantação de qualquer 

atividade, deixando com que ocorresse a regeneração da vegetação. 



Diante das incursões a campo e dos levantamentos aerofogramétricos já 

realizados verifica-se que B. H. do Ribeirão Campo Limpo possui veredas com menor 

extensão espacial, a área úmida próxima aos cursos de água e nas nascentes é 

consideravelmente menor, além de que, a vegetação nas veredas é mais densa e com 

maior presença de espécies arbóreas junto aos buritis e o estrato herbáceo-arbustivo 

quase inexiste. Estas características dificultaram a identificação de áreas de ocorrência 

de veredas na bacia. Já as veredas presentes na B. H. do Ribeirão da Areia possuem 

dimensões espaciais, consideravelmente maiores. A área úmida destas veredas é maior 

e é notória a presença estrato herbáceo-arbustivo, existem poucas veredas em que a 

vegetação de porte arbóreo domina.  

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como a pesquisa ainda está em faze de execução, não é possível apresentar 

conclusões definitivas. Entretanto, são possíveis algumas considerações sobre as etapas 

já realizadas. O mapeamento de prováveis áreas de vereda através da Tasseled Cap é 

possível para alguns tipos de veredas, principalmente, com vegetação mais densa, mas 

para aplicação a todos os tipos de veredas ainda são necessários mais estudos.  

O uso do solo e cobertura vegetal nas duas bacias de realização da pesquisa 

apresenta consideráveis diferenças. Esse fato poderá apresentar consequências na 

sucessão ecológica e, assim, na evolução das veredas. 

O levantamento aerofotogramétrico por VANT tem se mostrado eficaz para a 

obtenção de informações geoambientais e será de grande valia na proposição de 

classificação baseada e características geomorfológicas e fitofisionômicas das veredas. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

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

técnica, e 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, e 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, e a 

tendência é seu acirramento para o futuro.  

Pode-se imputar a esse 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. A grande maioria dos homens foram subjugados por outros que se titularam 

mais inteligentes, 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.  

                                                           
1 Resumo revisado pelo coordenador do projeto de pesquisa, Prof. Hildeu Ferreira da Assunção, código 

PI01181-2014. 
2Pós-Graduanda do Programa de Pós-Graduação em Geografia. Universidade Federal de 

Goiás/Regional Jataí (UFG), Unidade Acadêmica Especial de Estudos Geográficos. 
jojosouzalima@gmail.com 

3Orientador, Professor Doutor do Programa de Pós-Graduação em Geografia. Universidade Federal de 
Goiás/Regional Jataí (UFG), Unidade Acadêmica Especial de Estudos Geográficos.  
hildeu@yahoo.com.br 
4Co-orientadora, Bolsista PRODOC do Programa de Pós-Graduação em Geografia. Universidade 
Federal de Goiás/Regional Jataí (UFG), Unidade Acadêmica Especial de Estudos Geográficos.  
hildeu@yahoo.com.br 



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 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 

cansados da opressão desse sistema dominante e excludente. 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. 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”. 

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

revitalizada, pois 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. 

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 BASE TEÓRICA 

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. 



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.  É 

possível produzir integrando os componentes de cada sistema de maneira que se 

possa aumentar a eficiência biológica, preservar a biodiversidade e manter 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). 

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

prova disso é que resultou na crise ambiental que a humanidade tem vivenciado. A 

redução do custo entrópico em todas as fases do processo produtivo é o intuito da 

agricultura sintrópica. Gotsch (1997, p.5) conceitua a agricultura sintrópica como “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”, para isto, é 

considerado um gasto mínimo de energia, onde não cabe maquinaria pesada, 

agrotóxicos, fertilizantes químicos e outros adubos, trazidos de fora do sistema. 

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 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. 

 

3 OBJETIVOS 

Este estudo teve como objetivo identificar e mapear o potencial produtivo da 

agricultura sintrópica no Cerrado, para isso foi necessário identificar agricultores 

sintrópicos no estado de Goiás, com o intuito de avaliar a interação de suas práticas 

com o ambiente, bem como os benefícios socioeconômicos desse tipo de cultivo. 

  



4 METODOLOGIA 

Primeiramente identificou-se os agricultores que adotam os princípios da 

agricultura sintrópica em suas propriedades, localizadas no estado de Goiás. Para tal 

levantamento utilizou-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. 

Realizou-se então, um Diagnóstico Rural Rápido (DRR), utilizando como técnicas a 

observação direta e entrevistas estruturadas, e a área de produção será registrada 

por meio de fotografias e/ou imagens realizadas por veículos aéreos não tripuláveis 

(VANS). Para a elaboração dos formulários utilizados na entrevista, e análise dos 

dados obtidos, utilizou-se do Manual de Projetos ambientais, de Rocha (1997). A partir 

dos dados obtidos, cruzando informações sociais, econômicas, tecnológicas e 

ambientais, então se calculou o índice de degradabilidade das mesmas, o qual varia 

de 1 a 5, considerando valor 1 para custo entrópico ideal, e valor 5, para alto custo 

entrópico, significando maior potencial de degradação. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As propriedades já visitadas estão nos municípios de Chapadão do Céu, 

Mineiros (1 e 2), e Aparecida do Rio Doce e São Luiz do Norte. Os resultados da 

propriedade em São Luiz do Norte, foram coletados via e-mail. Segue-se então para 

a caracterização geral das propriedades e resultado final do DRR, o índice de 

degradabilidade geral dessas propriedades. 

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. Quanto a autossuficiência da propriedade, ainda é preciso adquirir 

aproximadamente 50% dos suprimentos na cidade. 

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, mas que devido ao 

abandono, já estava desencadeado processo de regeneração natural da vegetação 

nativa do Cerrado. Implantada em meados de 2016, a área de produção dos SAFs 

compreende 1 hectare, mas possui área total de 11 hectares. A propriedade é 

praticamente autossuficiente, pois só é necessário adquirir cerca de 20% dos 

suprimentos na cidade. 

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. 

Acerca da autossuficiência da propriedade, ainda é preciso adquirir aproximadamente 

50% dos suprimentos na cidade. 

No município de Aparecida do Rio Doce, a Fazenda Nova, situada à 37 km do 

centro urbano, está iniciando a agricultura sintrópica. A agrofloresta foi implantada há 

um ano, e sua principal atividade ainda é a pecuária leiteira. A produção na 

propriedade ainda é incipiente, e a maioria dos suprimentos (80%) são adquiridos na 

cidade. 

No município de São Luiz do Norte, identificou-se a Fazenda Bom Sucesso, 

situada a 2km da área urbana, compreende 62 hectares, desses 5ha são destinados 

aos SAFs, implantados desde o ano de 2010 em uma área anteriormente utilizada 

para pastagem, e hoje é sua atividade econômica principal. A propriedade é 

praticamente autossuficiente, pois adquire minoria dos suprimentos na cidade (20%). 

Enfim, para o Diagnóstico Rural 

Rápido (DRR) das propriedades 

visitadas, seguindo a metodologia dos 

índices supramencionada, concluiu-se 

que todas as propriedades estão dentro 

do padrão ideal de custo entrópico, ou 

seja, possui um potencial de 

degradabilidade relativamente baixo 

(Figura 01). 

Figura 01- Gráfico do Índice Geral de 
degradabilidade para 
propriedades que praticam 
agricultura sintrópica no estado 
de Goiás.  
Organização: Lima (2018). 



6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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. 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. Em relação as dificuldades encontradas pelos agricultores, o 

destaque vai para a dificuldade de comercialização e para a falta de mão de obra. 

Solucionar este gargalo torna-se primordial para a expansão do sistema produtivo, o 

qual tem vocação para significar, no futuro, um movimento para a transformação da 

paisagem produtiva e dos sistemas de exploração ambiental e agrícola de toda a 

microrregião. Uma das pistas a serem exploradas 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. 
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RESULTADOS DE 10 ANOS DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ESTUDOS,

PESQUISA E EXTENSÃO EM AGRICULTURA FAMILIAR E AGROECOLOGIA DA

REGIONAL JATAÍ/UFG1

DIAS, Mariza Souza2; ASSUNÇÃO, Hildeu Ferreira3

Palavras-chave: Extensão Universitária; Campesinato; Projetos

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA

A partir de 2003, com a reestruturação do extinto Ministério do

Desenvolvimento Agrário (MDA) e a criação da Secretaria de Desenvolvimento

Territorial (SDT), o planejamento do desenvolvimento rural brasileiro passou a ser

orientado pela integração das políticas federais, estaduais e municipais com a

sociedade civil, tendo como objetivo institucionalizar e desenvolver Territórios Rurais

onde predominassem agricultores familiares e beneficiários da reforma agrária.

A nova estratégia de desenvolvimento rural inclui nestas políticas a

sustentabilidade tanto econômica, como social e ambiental, a qual buscou revelar ao

país a importância para o país da agricultura familiar e do acesso à terra para a

diminuição da pobreza no campo (BRASIL, MDA/SDT, 2005).

A partir de 2005 as Universidades e Institutos Federais, bem como outras

instituições de ensino e pesquisa, foram chamadas por diversos Ministérios para

elaborar e desenvolver projetos de pesquisa e de extensão que dessem conta de

levantar dados, qualificar metodologias e formar profissionais para executar a nova

proposta de desenvolvimento territorial multidimensional.

Os editais disponibilizados pelo CNPq tinham por objetivo desenvolver projetos

com a finalidade de formar profissionais e assessores para atuarem e construir

conhecimento entre os camponeses, numa proposta de produção do meio rural por

meio da Agroecologia, Produção Orgânica e de Desenvolvimento Territorial.

Entre 2004 a 2016 foram aprovados e implementados, via CNPq, 1.798 projetos

de pesquisa ou extensão em todo o Brasil que tinham como tema ou público alvo a

1 Resumo revisado pelo coordenador do NEAF Hildeu Ferreira da Assunção.
2 Doutoranda em Geografia da UAE de Estudos Geográficos da Regional Jataí da Universidade Federal

de Goiás e bolsista da FAPEG. marizasd@gmail.com
3 Professor Doutor da UAE de Ciências Agrárias e Coordenador no NEAF. hildeu@yahoo.com.br



Classe Camponesa Brasileira. As instituições de ensino e pesquisa em Goiás

executaram 61 projetos de pesquisa e/ou extensão.

O Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Agricultura Familiar e

Agroecologia da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás aprovou e executou

8 projetos entre os anos 2008 a 2017. Neste resumo apresentamos breves e

importantes resultados deste Núcleo para a comunidade camponesa envolvida nos

projetos, para a Universidade e para a formação profissional.

2 BASE TEÓRICA

Conforme Silva, Cavalcanti e Pedroso (2015) os editais devem promover

projetos de inovação tecnológica voltados ao desenvolvimento de tecnologias

adaptadas às necessidades dos agricultores familiares, que forneçam opções

econômicas e sociais para a geração de renda para as famílias beneficiadas,

contribuindo para sua inclusão social e melhor qualidade de vida.

Estes projetos devem ser destinados às famílias camponesas que, ao se

orientarem pelo modo de vida camponês na busca pela apropriação da terra e da sua

reprodução na mesma, transcendem a homogeneização preconizada pelo Estado e

pelo capital no processo de desenvolvimento simplesmente econômico.  Dessa forma,

ultrapassa-se o debate instrumentalista de caráter puramente econômico, admitindo

que as condições de produção de vida destas famílias envolvidas com a agricultura

são heterogêneas (PAULINO, 2010).

Para Shanin (2005), “os camponeses necessariamente refletem, relacionam-se

e interagem com não-camponeses; trata-se da questão da autonomia parcial de seu

ser social. O campesinato é um processo e necessariamente parte de uma história

social mais ampla”. Para este autor, o julgamento de um conceito deve ser feito nas

utilizações no trabalho cotidiano de pesquisa e de programas e nas ações e políticas

reais, contribuindo para definir as dimensões da opressão do homem pelo homem e

os caminhos da luta para combatê-las.

A partir do entendimento de Oliveira (2005), no qual o campesinato é uma

classe social fruto da contradição inerente do capitalismo, mas com autonomia relativa

por conta da sua capacidade de trabalho e manutenção das propriedade e dos meios

de produção, os projetos implementados sofreram ajustes e reajustes em seus

andamentos. Todavia, é preciso dizer que essas adequações ensinaram mais às

equipes de pesquisadores e estudantes do que causaram transtornos.



Os editais e, por consequência os projetos, devem seguir a orientação da

participação, da pesquisa-ação, da valorização dos saberes e da educação enquanto

prática social (MDA, 2008). Por isso, as estratégias utilizadas na execução do projeto

permitiram qualificar metodologias que visavam a emancipação das famílias

camponesas.

O objetivo de proporcionar uma formação técnica que atendesse aos preceitos

na nova PNATER, que contempla o desenvolvimento sustentável e solidário, passa

pela metodologia participativa e uma nova proposta de extensão, não apenas como

aplicação do conhecimento, mas como comunicação, como propõe Paulo Freire

(1992).

3 OBJETIVOS

O objetivo deste artigo é demonstrar os resultados dos projetos executados nos

10 anos de existência NEAF, no que tange às comunidades atendidas, formação

profissional, produção científica e ações de fortalecimento das políticas públicas.

4 METODOLOGIA

Foram analisados os projetos e relatórios dos 8 projetos de extensão realizados

pelo NEAF, entre os anos de 2008 a 2017. A partir dos relatório foram identificados

público alvo atingido, quantidade de bolsistas e pesquisadores/extensionistas

envolvidos, metodologias aplicadas, resultados e metas alcançadas, aprimoramento

do potencial humano e físico da UFG-Regional Jataí.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA

O NEAF na UFG-Regional Jataí foi instituído com o objetivo de dar suporte

institucional ao primeiro projeto aprovado “Reaplicação, reprodução e disseminação

de sementes de milho crioulo e implantação de um banco de sementes: estratégia

para autonomia de agricultores familiares em Jataí (GO)”, financiado pelo Edital

MCT/CNPq/MDA/SAF/MDS/SESAN - Nº 36/2007, no valor aproximado de R$

360.000,00. Recurso nunca antes direcionado a um projeto de extensão dentro da

UFG.



O Núcleo foi formado por professores das áreas da Geografia, Agronomia,

Medicina Veterinária, Educação Física, Pedagogia e Zootecnia, ou seja, de forma

multidisciplinar, para que fosse atingido o objetivo da transdisciplinaridade.

O projeto de Resgate do Milho Crioulo proporcionou a implantação de um

Banco de Sementes de Milho Crioulo Banco no Acampamento Padre Josimo e um no

Assentamento Terra e Liberdade, no município de Jataí. Com os bancos foi possível

atender a 230 famílias, melhorando a alimentação e a renda das famílias agricultoras.

Com estas sementes as famílias produziram milho para silagem, para comercializar

no Programa de Aquisição de Alimentos e consumiram como alimento da família e

dos animais. O projeto proporcionou 3 dissertações de mestrado, dois capítulos de

livro e 5 artigos em revistas científicas.

Em 2009, foi aprovado o Projeto “Orientação e Instrumentalização de jovens

rurais para atuarem como agentes multiplicadores na organização sócio produtiva de

seus Assentamentos”, financiado pelo edital 023/2008 (MCT/CNPq/CT- 36

AGRONEGÓCIO/MDA) - Programa Intervivência Universitária. Este Projeto foi

realizado a partir de oficina de orientações a 40 jovens de 6 assentamentos dos

municípios de Perolândia e Jataí em atividades sociais, organizacionais e

agroecológicas, os quais se tornaram multiplicadores nos seus Assentamentos. Neste

projeto, 2 bolsistas foram aprovadas no mestrado em Geografia da UFG- Regional de

Jataí, e foram publicados 2 artigos em revistas científicas.

Em 2010 foram aprovados dois projetos com o tema “Implementação de

processos agroecológicos e redesenho de agrossistemas em unidades produtivas no

sudoeste de Goiás” financiados pelo edital MCT/AÇÃO TRANSVERSAL (lei nº 11.540,

de 2007)/CNPq nº 29/2009. As atividades nestes projetos resultaram em assessoria

técnica para readequações agroecológicas em dez sítios no Assentamento Santa Rita

em Jataí, que culminou na implantação de ambientes protegidos para o cultivo de

hortaliças sem agrotóxicos. Foram publicados 3 artigos em revistas científicas e duas

dissertações.

Pelo projeto “A mulher rural no cenário de desenvolvimento agrícola no

município de Jataí-GO”, aprovado no Edital MCT/CNPq/SPM-PR/MDA Nº 020/2010,

foi elaborado um diagnóstico detalhado sobre a situação da mulher rural assentada

no município de Jataí-GO capaz de colaborar na constituição de políticas públicas que

beneficiem as mulheres.



Em 2014 foi aprovado o projeto “Centro Integrado de Agroecologia para

treinamento, experimentação, validação e disponibilização participativa de tecnologias

apropriadas à Agricultura Familiar” executado de 2014 a 2016, aprovado na Chamada

Nº 81/2013 - MCTI/MAPA/MDA/MEC/MPA/CNPq.

A partir deste projeto foi implementado uma área de 4,5 hectares na Regional

Jataí da Universidade Federal de Goiás, onde são realizados experimentos e cursos

de extensão de técnicas agroecológicas. Este projeto proporcionou campo de estudo

para 2 dissertações de mestrado, além de 12 bolsista entre o início e fim das

atividades.

Já o projeto de extensão “Constituição do Núcleo De Extensão em

Desenvolvimento Territorial do Território Rural Parque das Emas na Universidade

Federal de Goiás”, executado entre 2015 e 2017, foi aprovado na Chamada

CNPq/MDA/SPM-PR Nº 11/2014. A partir deste projeto, chamado NEDET,

estabeleceu-se que o Território Rural de Identidade Parque das Emas a área de

atuação do NEAF, abrangendo 9 municípios da microrregião Sudoeste de Goiás, a

saber: Aparecida do Rio Doce, Aporé, Chapadão do Céu, Jataí, Mineiros, Perolândia,

Portelândia, Santa Rita do Araguaia e Serranópolis.

O projeto proporcionou maior contato com instituições do poder público (de

todas as esferas, mas principalmente municipal) e com a sociedade civil

(cooperativas, associações, sindicatos, dentre outros). A partir do projeto foi

implementado o Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário

do Território; 3 Superintendências de Agricultura Familiar no municípios de

Serranópolis, Perolândia e Santa Rita do Araguaia; na efetivação do Encontro

Agroecológico e na Feira da Agricultura Familiar anualmente do Território; de Projetos

de desenvolvimento nos municípios de Serranópolis e Perolândia com a UFG-

Regional Jataí; construção de canais institucionais e privados de comercialização

direta dos alimentos camponeses; da certificação de 3 produtores orgânicos, dentre

outros.

A equipe do projeto, a partir do conhecimento específico de planejamento e de

metodologias participativas, atuou junto aos camponeses e instituições direcionando

o desenvolvimento rural do Território, a partir dos princípios Freirianos e da

Agroecologia. Este projeto proporcionou bolsa à coordenadora, a 4 estagiários e 3

estudantes, além de 1 pesquisa de mestrado e 1 de doutorado.



6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

O NEAF atuou e continua atuando por meio de projetos com as famílias

Camponesas, usando como proposta metodológica a inclusão e participação de todos

os sujeitos no processo, perpassando a valorização dos saberes, as quais permitiram

implementar atividades práticas e pedagógicas que proporcionaram aos camponeses

o enfrentamento à apropriação da renda de sua produção pelo capital, ao mesmo

tempo em que resgatava/construía conhecimentos com os camponeses. Esta prática

educativa e metodologia participativa geraram efeitos na formação de profissionais,

na produção científica e no conhecimento do público envolvido.
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O MODELO DE VIGILÂNCIA STEPS DE FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS 
CRÔNICAS NÃO  TRANSMISSIVEIS1. 

VILELA,Daisy de Araújo2; ELIAS, Maria Patricia Prado3; VILELA, Isadora Prado de Araújo4; 
VILELA, Marina Prado de Araújo5;  TATMATSU, José Carlos Rocha6; SOUZA, Ana Luiza 

Lima7. 
Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral.  Promoção da Saúde.Vigilância em Saúde. 

INTRODUÇÃO 

Globalmente, a doença cerebrovascular acidente vascular cerebral(AVC) é a segunda 

principal causa de morte e a primeira de incapacidade no Brasil, esta classificada na 

categoria das doenças não transmissiveis ( DNTs).  Apenas em 2015, 100.520 pessoas 

morreram em decorrência da doença. Em um  total, de aporximadamente quatro mil e 

quinhentos registros de óbito foram de individuos na faixa etária menor de  45 anos, de 

acordo com os últimos dados catalogados pelo Ministério da Saúde, que registrou no mesmo 

ano  duzentos e doze mil   internações relacionadas ao AVC, as quais podem ter como 

consequencia uma  obstrução de artéria ou mesmo rompimento a nível de vasos sanguíneos 

(AGENCIA BRASIL, 2017). 

Vários  países enfrentam as conseqüências e os problemas das doenças transmissíveis, as 

doenças crônicas não-transmissíveis estão crescendo (DCNTs). Além de ser uma importante 

causa de morte, muitos pacientes com AVC tem comprometimento sua funcionalidade e 

necessitam de ajuda no dia a dia, que precisa ser proporcionada por familiares, pelo sistema 

único de  saúde(SUS) ou outras instituições sociais. Em 2005, o AVC foi responsável por 5,7 

milhões de mortes em todo o mundo, o equivalente a 9,9% de todas as mortes. Mais de 85% 

dessas mortes terão ocorrido em pessoas que vivem em países de baixa e média renda e 

um terço será em pessoas com menos de 70 anos (OMS,2005). Para 2030 estima se que  o 

AVC continue sendo a segunda maior causa de mortes no mundo, sendo responsável por 

12,2% dos óbitos previstos para o ano (WHO,2013). 

Este estudo traz como objetivo a descrição de uma estrutura para vigilância e coleta de 

dados dos fatores de risco para as doenças crônicas não transmissiveis, afim de  fornecer 

dados para todos os Estados Membros da Organização Mundial de Saúde (OMS). 

1 Resumo revisado pelo orientador, Prof Ana Luiza Lima Souza. UFG. 

2  Pós graduando Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina -nivel doutorado.UFG. daisy_vilela@ufg.br 

3 Discente da graduação. UFG.Curso de Fisioterapia.maria99081@gmail.com 

4  Discente da graduação. Curso de Medicina FUNORTE.  isadorapradovilela@gmail.com 

5 Discente da graduação. Curso de Medicina UNIEVANGELICA.marinaaraujovilela@hotmail.com 

6 Professor Curso de Fisioterapia. UFC. tatmatsu@gmail.com 

7 Orientador do trabalho. UFG. Faculdade de Enfermagem. demilima@gmail.com 



OBJETIVO 

Descrever a estrutura STEPwise, para vigilância e coleta de dados dos fatores de risco para 

as doenças crônicas não transmissiveis, afim de  fornecer dados para todos os Estados 

Membros da Organização Mundial de Saúde (OMS). 

METODOLOGIA 

Para atender a necessidade de melhorias na coleta de dados sobre AVC, prevenção e 

tratamento, a OMS desenvolveu um sistema internacional de vigilância do AVC: a abordagem 

STEPwise para a vigilância do AVC (STEPS-stroke) que forma uma estrutura para vigilância 

e coleta de dados e visa fornecer dados para todos os Estados Membros da OMS. 

Esta  abordagem, trata se de um método simples e padronizado para coletar, analisar e 

disseminar dados em países membros da OMS. Utiliza  as mesmas questões  e protocolos 

padronizados, todos os países podem utilizar  as informações do STEPS não apenas para 

monitorar tendências dentro do país, mas também para fazer comparações entre eles. A 

abordagem incentiva a coleta de pequenas quantidades de informações úteis de maneira 

regular e contínua. Atualmente, existem dois sistemas de vigilância STEPS primários, a 

abordagem STEPwise para a vigilância dos fatores de risco e a abordagem STEPwise para a 

vigilância do AVC, a qual iremos descrever. 

O STEPS Stroke identifica três grupos diferentes de pacientes com AVC que compõem o 

ônus do AVC em qualquer comunidade ou população. Eles estão listados na ordem de 

complexidade de identificá-los em tres etapas: Informações sobre pacientes com AVC 

internados em estabelecimentos de saúde; Identificação de eventos fatais de acidente 

vascular cerebral com base na comunidade; Estimativas de eventos de AVC não fatal 

baseados na comunidade. 

O  Manual de Vigilância do Curso de Aproximação STEPwise pode ser baixado como um 

arquivo ou as seções individuais podem ser baixadas separadamente. Assim, favorece por 

meio das orientações disponibilizadas, de forma a implementar um sistema de vigilância de 

acidentes vasculares cerebrais. 

RESULTADOS 

Esta abordagem  definida como STEPS concentra-se na obtenção de dados básicos sobre 

os fatores de risco estabelecidos que determinam a maior carga de doenças. É 

suficientemente flexível para permitir que cada país expanda as principais variáveis e fatores 



de risco e incorporar módulos opcionais relacionados a interesses locais ou regionais. Tendo 

como propósito abordagem para a vigilância dos fatores de risco de doenças não 

transmissíveis (DNT) foi concebida para ajudar os países a construir e fortalecer sua 

capacidade de vigilância. O instrumento STEPS abrange três níveis diferentes de "etapas" da 

avaliação dos fatores de risco: 

Etapa 1 - Avaliação baseada em questionários : A abordagem STEPS tem três níveis e 

dentro de cada nível, a avaliação dos fatores de risco é dividida em módulos principais, 

expandidos e opcionais. O passo 1 contém como núcleo ou “conjunto mínimo”, medidas de 

autorrelato que todos os países devem obter. Além de dados socioeconômicos, dados sobre 

o consumo de tabaco e álcool, algumas medidas do estado nutricional e da inatividade física

são incluídas como marcadores do estado de saúde atual e futuro. 

Recomendam-se as definições padrão da OMS para medir a prevalência do consumo de 

tabaco e consumo de álcool e medidas de atividade física derivadas internacionalmente. As 

informações podem ser usadas não apenas para tendências dentro do país, mas também 

para comparações entre países. Os questionários usados no conjunto de dados são simples 

e pouco numerosos e não pretendem dar uma visão completa de cada comportamento, mas 

sim fornecer informações sobre a distribuição de risco da população. 

Passo 2- Medições físicas simples : O passo 2 adiciona ao Passo 1 pela inclusão de 

medidas físicas simples, como altura, peso, circunferência da cintura e pressão arterial. Os 

passos 1 e 2 são desejáveis e apropriados para a maioria dos países em desenvolvimento. 

Etapa 3- Medições Bioquímicas:  O passo 3 inclui os passos 1 e 2 e adiciona medições 

bioquímicas. Todos os itens principais dos Passos 1 e 2 podem ser facilmente avaliados e 

não se tornam mais complexos se os itens expandidos forem adicionados. No entanto, 

informações adicionais na Etapa 3 são de natureza bioquímica e requerem acesso aos 

laboratórios padronizados apropriados. Coletar e analisar amostras de sangue é um 

processo relativamente complexo e pode ser feito apenas no contexto de uma pesquisa 

abrangente e em locais onde os recursos apropriados estejam disponíveis. A adição do 

Passo 3 pode aumentar o custo e a complexidade da coleta de dados. 

CONCLUSÃO 

Todos os ministérios da saúde precisam definir metas nacionais de DNTs e liderar o 

desenvolvimento e a implementação de políticas e intervenções para alcançá-las. Não existe 

um caminho único para atingir as metas de DNT que se ajusta a todos os países, pois eles 



estão em diferentes pontos em seu progresso na prevenção e controle de DNTs e em 

diferentes níveis de desenvolvimento socioeconômico. Acreditamos que  todos os países 

podem se beneficiar da resposta abrangente para alcançar as metas globais voluntárias. 

A realização deste trabalho corrobora que éimprecendivel a presença de uma equipe 

multidisciplinar no  processo de reabilitação do individuo  acometido pelo AVC. A situação do 

paciente pós ictus compromete a funcionalidade e dificulta  a realização da atividades da vida 

diária, o que é uma das dificuldades na recuperação do doente, assim, ser um alvo que 

merece atenção pela equipe de  saúde. 
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