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RESUMO

GARÇÃO, Lucimar Marques da Costa. Análise socioambiental da evolução das
pastagens degradadas no município de Porangatu no período de 1983 a 2013.
122 p. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal de Goiás,
Goiânia, 2014.

Esta pesquisa tem como objeto, a análise socioambiental da degradação das
pastagens no município de Porangatu. Aportando-se do conhecimento da realidade
do território nacional sobre a dinâmica produtiva da pecuária, expõe as
transformações espaciais decorrentes da estruturação produtiva realizada nas
formas de uso e ocupação do solo. Ela propõe ainda, analisar como evoluiu a
degradação das pastagens no município de Porangatu, com foco no período de
1983 a 2013. Para atingir o alvo da pesquisa, percorreu-se os seguintes caminhos:
pesquisa bibliográfica, para identificação, localização, compilação de informações
teóricas; aglutinação de dados e informações do IBGE, INCRA, SIEG para
levantamento e análise de características físicas e socioambientais, descrição das
principais classes de solo encontradas na região, correlacionando as tabelas e
gráficos com representações quantitativas no contexto do Brasil e de Porangatu. A
dinâmica de uso do solo foi analisada a partir de imagens de resolução espacial de
30 metros, nas órbitas-ponto 222/69 e 222/70 datadas de 17/02/2013 as quais
cobrem a área de estudo; para isso, foi realizado o processo de mosaico utilizando o
software de Processamento de Imagens Envi 4.7. Ainda nesse software foi realizado
o procedimento de correção atmosférica das imagens, a transformação de números
digitais em valores de aparência e com o classificador máxima verossimilhança
(MaxVer) permitiu-se a classificação mais acurada com distinção satisfatória entre os
níveis de degradação das pastagens. A identificação dos níveis de degradação foi
baseada no vigor da gramínea; aparecimento de áreas descobertas; aparecimento
de plantas daninhas e ocorrência de processos erosivos. Para a validação das
informações, foi realizado trabalho de campo com coleta de pontos de GPS, e ainda
entrevistas com os proprietários rurais sobre as formas de manejo adotadas na
propriedade no período de análise da pesquisa. Os produtos cartográficos que
espacializam as áreas de expansão possibilitaram analisar as transformações que
compõem a dinâmica do processo produtivo, e a refuncionalização de áreas que até
então chegam à estagnação para uso agropecuário, ou seja, já bastante degradas
pela intensificação do uso e sem manejo adequado, tornando necessário o desafio
da reestruturação do sistema produtivo via incentivo de capital. Dessa forma a
existência de aspectos naturais favoráveis ao avanço da fronteira agrícola chega ao
extremo norte goiano como novas tendências, onde a soja faz frente a esse novo
modelo de expansão.
Palavras-chave: Análise socioambiental. Pastagens. Degradação. Sensoriamento
Remoto.
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ABSTRACT
GARÇÃO, Lucimar Marques da Costa. Environmental analysis of the evolution of
degraded pastures in the municipality of Porangatu the period from 1983 to
2013. 90 p. Dissertation (Masters in Geography) - Federal University of Goiás,
Goiânia, 2014.
This research aims to analyze the environmental degradation of pastures in
Porangatu city. Relating to the knowledge of the reality of the country on the
productive dynamics of livestock, it exhibits spatial transformations resulting from
productive structuring performed on forms of use and occupation of land. It proposes
also examines how evolved the degradation of rangelands in Porangatu city,
focusing on the period 1983-2013. To reach the target search, come the following
ways: literature research for identifying, locating, compiling theoretical information;
agglutination of data and information from IBGE, INCRA, SGEI for collection and
analysis of physical and social environmental characteristics, description of the main
soil types found in the region, correlating the tables and the graphs with quantitative
representations in Brazil and Porangatu context. The dynamics of the use of land
was analyzed from images of spatial resolution of 30 meters, at point-orbits in 222/69
and 222/70 dated 17.02.2013 which cover the study area; for this, the tessellation
process using software Processing Images Envi 4.7 was performed. Also this
software the procedure of atmospheric correction of the images was performed, the
transformation of digital numbers in appearance values with the maximum
verisimilitude classifier (MaxVer) led to more accurate ranking with satisfactory
distinction between the levels of pasture degradation. The identification of
degradation levels was based on the vigor of the grass; the appearance of uncovered
areas; weeds emergence and erosion occurrence. For the validation of information,
was conducted fieldwork with collecting GPS points, and even interviews with
landowners about ways to manage the property taken during the research analysis.
Cartographic products spatialize areas of expansion permit to analyze the
transformations that make up the dynamics of the production process, and the
refunctionalisation of areas that until then come to stagnancy in agricultural use, in
other words, it has already quite degraded by increased use and without proper
management. It becomes necessary the restructuring challenge of the productive
system through the equity incentive. Thus the existence of favorable natural aspects
to the expansion of agriculture reaches to goiano north as new trends, where soy is
facing this new expansion model.
Keywords: environmental analysis. Pastures. Degradation. Remote Sensing.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A motivação para a realização dessa pesquisa surgiu a partir da observação
de alguns pontos que marcam o contexto da atividade pecuária na atualidade: a
degradação das pastagens e os reflexos socioambientais e econômicos para o
pecuarista. Outrossim, realizar a pesquisa foi a possibilidade de elaborar produtos
cartográficos que retratassem o município de Porangatu/GO, possibilitando o
reconhecimento das formas de uso e ocupação, tendo em vista que não há, até o
momento, nenhum estudo sistematizado com mapeamento dessa questão na
realidade local.
Do convívio com o meio rural, destaco alguns dilemas enfrentados pelo
pecuarista que no decorrer do ano se depara com situações que põem em risco a
criação de gado. Dentre as quais, cito a falta de alimento para o gado no período de
estiagem, o aumento do custo da produção, a perda de animais, as práticas
tradicionalistas e ainda a resistência pela procura de assistência técnica.
Com base nesses dilemas e/ou desafios, as questões que norteiam o
desenvolvimento dessa pesquisa são: Qual a importância da pecuária no contexto
socioeconômico do município de Porangatu? Quais os reflexos da atividade pecuária
nesse município? Como evoluiu a degradação das pastagens no município de
Porangatu? Quais as consequências das formas de manejo do solo para o aumento
ou diminuição da degradação das pastagens no município de Porangatu?
Esses questionamentos permitiram definir o objetivo geral da pesquisa:
analisar como evoluíram as áreas com pastagens degradadas no município de
Porangatu no período de 1983 a 2013. Têm-se como objetivos específicos:
identificar os tipos de uso do solo fazendo uma contextualização com os aspectos
socioambientais; cartografar as áreas com pastagens degradadas; mostrar como o
avanço das pastagens degradadas influencia na reconfiguração espacial do lugar. A
hipótese testada foi de que o avanço da degradação das pastagens deu-se pela falta
de manejo adequado do uso do solo.
A relevância da pesquisa assenta-se nos fatores que contribuíram para o
avanço da degradação das pastagens, tendo em vista que esta é uma realidade que
permeia boa parte da extensão territorial brasileira e, de forma específica, em
Porangatu. Por se tratar de um estudo que aborda a atividade agropecuária com
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foco na degradação das pastagens, vários caminhos foram percorridos na tentativa
de melhor explicitar e contextualizar o objetivo da pesquisa.
Considerando os elementos envolvidos nas formas de uso e ocupação do
solo, a questão da análise e a compreensão dos processos que condicionam à
degradação das pastagens, a dissertação está estruturada em quatro capítulos os
quais optou-se por apresentar a metodologia da pesquisa como primeiro capítulo,
abordando como foi a elaboração dos produtos cartográficos, bem como as
informações inerentes ao corpo teórico.
O segundo capítulo trata da caracterização socioeconômica do território
brasileiro no contexto da dinâmica da atividade pecuária. Perfazendo uma análise
sob a perspectiva socioeconômica e ambiental, aborda-se como é feita a exploração
das

terras

pela

pecuária

no

Brasil,

apontando

ainda

alguns

impactos

socioambientais e econômicos relativos à essa atividade.
No terceiro capítulo, são feitas considerações sobre a dinâmica de uso do
solo por pastagens no âmbito geral. Na sequência descreve-se como foi introduzida
a atividade pecuária no município de Porangatu, com foco na transição da atividade
agrícola para pecuária. Destaca-se ainda a questão fundiária como apoio ao
estabelecimento das modalidades de uso do solo rural.
O quarto capítulo aborda a análise socioambiental da evolução das
pastagens degradadas no período de 1983 a 2013 no município de Porangatu.
Nas considerações finais são expostas as constatações advindas do
tratamento dos dados coletados, em resposta às questões problematizadoras dessa
pesquisa.
Com essa perspectiva, a presente pesquisa adiciona mais conhecimento
para a compreensão da atual conjuntura da dinâmica agropecuária brasileira, as
áreas de expansão e redução da pecuária, bem como as formas de uso e manejo
que colaboram para processos degradativos.
À guisa de conclusão e à luz da análise desenvolvida, aponta-se os níveis
de degradação em que se encontram as pastagens do município de Porangatu e
ainda sugere-se alguns apontamentos de formas de manejo adequadas à melhoria
de condição das mesmas.
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1 PRESSUPOSTOS TÉORICOS E METODOLÓGICOS DA PESQUISA

Sabendo da realidade de que existem inúmeros conceitos de pastagens
degradadas, a escolha das bases conceituais acerca do tema foi o principal desafio.
Ou seja, escolher o que leva em consideração a realidade do município de
Porangatu, de maneira mais específica, um conceito que possibilita o entendimento
através da análise visual da situação em que se encontram as pastagens. Tendo em
vista o olhar geográfico, destaca-se a análise visual pela acessibilidade de
contextualização.

1.1 Considerações sobre os conceitos de degradação de pastagens

No que se refere as contribuições para o contexto de pastagens, aporta-se
de especialistas que apontam indicadores de pastagens degradadas para subsidiar
o entendimento conceitual. Daí considerar os vários processos que estão imbuídos
nesse contexto, dentre os quais, reporta-se à inadequação quanto a forma de
manejo do solo, do pasto e do gado no âmbito da produtividade.
Segundo Dias-Filho (2011, p. 14), "uma pastagem pode ser considerada
degradada ou em degradação dentro de um universo relativamente amplo de
condições, situadas entre os dois extremos de produtividade agrícola e biológica".
Todavia existe a necessidade de alargar essa questão para o que se
considera como sendo a degradação agrícola e a biológica. Segundo o autor (p.1617), elas consistem em:
Degradação agrícola: a capacidade da pastagem para produzir
economicamente (do ponto de vista agrícola) estaria temporariamente
diminuída ou inviabilizada, por causa da pressão competitiva das
plantas daninhas no capim, reduzindo, portanto, a capacidade de suporte da
pastagem.
Degradação biológica: a capacidade da área em sustentar a produção
vegetal estaria comprometida por causa da incapacidade produtiva do solo
por diversas razões de natureza química, física, biológica ou climática.
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Nesse cenário, a degradação poder ser considerada a partir da perda de
capacidade produtiva agrícola ou biológica.
Na interface da degradação, dois contextos devem ser levados em
consideração: o que gera a degradação das pastagens e o que elucida a
degradação? Esses dois contextos são abordados por Martha Júnior (2007, p. 26)
como sendo consecutivamente o modelo extrativista de exploração ao longo de
sucessivos anos de exploração e o mau manejo do sistema solo-forrageira-animal
juntamente com o gerenciamento ineficiente do negócio. A dinâmica desse
movimento sobre o meio natural é que deve ser levada em consideração no que
tange à compreensão da degradação das pastagens.
Muito embora os discursos sobre os conceitos de degradação se combinem
no aspecto relacionado ao manejo do solo, do pasto, da forrageira e do animal, há
alguns que alargam considerando indicadores distintos para a identificação de áreas
degradadas. Dependendo dos indicadores encontrados é que serão estabelecidos
os níveis de degradação das pastagens.
A escolha dos indicadores de degradação é complexa devido a necessidade
de levar em consideração o binômio solo e forrageira. Outrossim, os indicadores
comuns no processo de degradação são apontados ainda por Dias-Filho (2011,
p.19) como sendo: "aparecimento de plantas daninhas, de solo descoberto e a
ocorrência de erosão hídrica".
Em se tratando do sistema solo, Brossard & Barcellos (2005, p. 155)
relataram que a "fauna do solo não contribui para o processo de degradação, mas
que ocorre adequação temporal entre a idade da pastagem e a adaptação das
populações de macrofauna de invertebrados à oferta trófica do ambiente de
pastagem". Ressalta-se que a presença dos cupins pode ser um indicativo de
degradação conforme aponta Macedo (1995) apud Lima (2011, p. 170); Aquino et
al., 2008) ao considerar a presença da menor ou maior quantidade de ninhos
térmitas nas áreas.
Assim, dependendo do percentual de cada um desses indícios é que serão
considerados os níveis de degradação.
Com base em vários indicadores Dias-Filho (2011, p. 20) apresenta o
conceito de pastagens degradas: “Área com acentuada diminuição na produtividade
agrícola ideal (diminuição da capacidade de suporte ideal), podendo ou não ter
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perdido a capacidade de manter produtividade biológica (acumular biomassa)
significativa”.
Todavia outros conceitos podem considerar os mesmos fatores que Dias
Filho (2011). Para Macedo e Zimmer (1999) apud Branco (2000, p. 4), a degradação

[...] é o processo evolutivo de perda de vigor, de produtividade, de
capacidade de recuperação natural das pastagens para sustentar os níveis
de produção e qualidade exigida pelos animais, assim como, o de superar
os efeitos nocivos de pragas, doenças e invasoras, culminando com a
degradação avançada dos recursos naturais, em razão de manejos
inadequados.

Os conceitos apresentados apontam a degradação da pastagem como
sendo um encadeamento de situações em que o tempo condiciona processos que
vão desde o nível de degradação leve até o nível muito forte, no qual esse último
seria o que sujeita-se a ser considerado pastagem degradadas, enquanto os demais
níveis, pastagens em degradação.
A figura 1, proposta por Macedo (1999) sistematiza em forma de degraus os
níveis de degradação de pastagens.

Figura 1 – Representação gráfica simplificada do processo de
degradação de pastagens cultivadas em suas diferentes etapas
no tempo.
Fonte: Macedo (1999) apud Macedo (2012, p. 5).
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Ressalta-se que, em qualquer etapa de degradação, o processo é
acumulativo e se interage, absorvendo a realidade antecedente, ou seja, a medida
que a degradação passa de um degrau (estágio) para o outro leva as características
nele inseridas.
Sob o entendimento do que seja considerada pastagem degradada, a
pesquisa considera a análise visual para identificar os níveis de degradação, nos
quais os indicadores sugeridos estão nos níveis leve, moderado, forte e muito forte,
consecutivamente: quantidade da população de forrageira, presença de espécies
invasoras e processos erosivos.
No decorrer do desenvolvimento dos capítulos são internalizadas as
transformações que ocorrem nas formas de uso e ocupação do solo que podem
conduzir à degradação das pastagens.

1.2 Metodologia da pesquisa

Considerando o objetivo principal da pesquisa, foram selecionados itens em
acordo com a condição de melhor desenvolver a análise da evolução das pastagens
degradadas.
De natureza qualiquantitativa, a coleta e processamento dos dados é
concebida na perspectiva de considerar o envolvimento e a aproximação com o
meio rural, no intuito de promover o levantamento, a análise de dados e informações
de situações reais. Esse tipo de pesquisa permite que, por meio do convívio
estabelecido com o meio, realize-se o acompanhamento do modo como se
estabelece a relação entre o pecuarista e o desenvolvimento das formas de manejo
do solo.
Fundamenta-se na abordagem geossistêmica, a qual propicia fazer a
interface da relação homem e natureza, bem como as consequências das formas de
apropriação voltadas para a atividade pecuária. A abordagem geossistêmica facilita
o diagnóstico dos processos naturais e antrópicos que interagem sobre o espaço por
considerar a atuação de um elemento do espaço sobre o outro. Sob essa
perspectiva, Christopherson (2012, p. 5) coloca que "o sistema é qualquer conjunto
ordenado e inter-relacionado de coisas e seus atributos, conectados por fluxos de
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energia e matéria". A diversidade de ações que são realizadas sobre o espaço
terrestre pode contribuir para significativas alterações no todo e nas partes de cada
componente desse complexo sistema. Daí considerar que a dinâmica dos sistemas
é feita no modelo cíclico de ações, interações e reações.
Por toda extensão territorial brasileira, onde haja o desenvolvimento
econômico voltado para a agricultura e pecuária, permeiam paisagens modificadas.
Citando o caso específico do cerrado, transformações vão além da perda da
biodiversidade e perpassam a dinâmica do solo e da água. Como um dos principais
reflexos das atividades antrópicas pode-se mencionar o aumento de áreas
degradadas, ou seja, a perda de terras produtivas.
Neste contexto o solo surge como palco do desenvolvimento do processo
produtivo voltado para atividades ligadas a agricultura ou para a pecuária. “O solo é
um recurso básico que suporta toda cobertura vegetal da terra, sem a qual os seres
vivos não poderiam existir”. (BERTONI e LOMBARDI NETO, 1990, p. 28).
Contudo, as formas de operação do sistema produtivo agropecuário têm
descaracterizado a paisagem, tornando-a passível de processos degradativos,
realidade presente também no município de Porangatu-Goiás, onde grande parte de
sua área vem sendo destinada à agricultura e à pastagem, porém apresentando
processos de degradação em vários estágios, desde a perda de vigor da forrageira a
áreas com solo desprotegido por gramíneas.
Refletindo o que se passa no cenário agropecuário nas últimas décadas,
diante do avanço das novas fronteiras espaciais para os meios de produção,
percebe-se que grandes transformações ambientais vêm ocorrendo no cerrado
goiano. O descumprimento ou a precária atuação das leis ambientais, seguidas de
práticas de uso e manejo do solo, mostram que a ação antrópica tem provocado
desequilíbrios no meio ambiente. Ou seja, tanto a agricultura como a pecuária
influenciam nesse processo.
Entre as ações mais expressivas, Yoshida (2007, p. 118) reitera que a
agricultura é uma das atividades econômicas mais importantes e ainda, “a falta de
cuidados fará com que os recursos naturais sejam ameaçados por tal desequilíbrio,
em especial os recursos hídricos”.
Percebendo-se que há uma interdependência direta entre os componentes
do espaço geográfico, a pesquisa está fundamentada em vários referenciais teóricos
como apoio e suporte ao entendimento de como evoluiu as pastagens degradadas
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no município de Porangatu.
Escolheu-se como método de abordagem, a análise geossistêmica, tendo
em vista a interdependência entre os sistemas que compõem espaço natural e a
atuação do homem sobre o meio.
O conceito de sistemas tem sido utilizado por muitos pesquisadores para
explicar a dinâmica que ocorre na inter-relação entre o sistema de produção da
pecuária. Esse é um sistema que se caracteriza pela interdependência entre os seus
componentes, ou seja, o homem, o gado, a pastagem, a água e o solo.
Aportando da abordagem sistêmica, procura-se dar ênfase nos aspectos que
corroboram na sistematização do conhecimento e na inter-relação entre o homem e
o meio, através das formas de uso e ocupação (figura 2).

Homem

Geossistema

Forma de
uso

Meio
natural

Figura 2 – Abordagem geosistêmica
Fonte: Elaborado pela autora.

Partindo da ideia de que o referencial geossistêmico pode ser aplicado para
ajudar na compreensão da dinâmica da atividade pecuária, pondera-se que as
formas de exploração do solo provocam reações entre as partes, acarretando em
alterações no fluxo de energia e matéria.
Segundo Abreu e Lopes (2005, p. 11)
"a produção pecuária é de forma geral, um sistema de grande complexidade
com inúmeros elementos envolvidos que se interagem por meio do tempo e
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cujo produto final apresenta alto nível de interdependência associada a
mudanças de clima e de panorama econômico".

Desse modo, os autores fazendo referência ao trabalho de Wardworth
(1997), apontam o seguinte modelo de sistema na figura 3 - Esquema geral para
qualquer modelo de produção.

Figura 3 – Esquema geral para qualquer modelo de produção.
Fonte: adaptado de Wardworth (1997) apud Abreu (2005).

Considerando a proposta de análise sistêmica pode-se pensar no contexto
em que as partes e o todo se complementam. O conjunto onde o meio natural e o
antrópico estabelecem interdependência, favorecem a entrada e saída de energia e
matéria. A partir dessa abordagem, elaborou-se o seguinte exemplo de sistema na
figura 4.

25

Sistema de produção
pecuário bovina

Gado de
Gado de leite
corte

Pastagem

Pastagem

Insumos de manutenção do
Sistemas de Pastagem

gado de corte e de leite

Carne, couro, leite e

Políticas Públicas

derivados

Frigoríficos
Vocação do pecuarista e
Extensivo e intensivo

Assistência Técnica

aspectos culturais

Mercado consumidor

Condições dos aspectos

Mão de obra

Estrutura Financeira

naturais: sazonalidade do
clima, tipo de solo, atc.
Indústrias, açougues e
supermercados

Figura 4 – Sistema de produção pecuária de gado bovino
Fonte: Elaborado pela autora com adaptação de SILVA (2011); EUCLIDES, et al ( 2001).

Sob o contexto geossistêmico, essa representação ilustra a complexidade da
produção pecuária de bovinos, processo pelo qual coloca a atividade como
importante mobilizadora de outros sistemas. Os elementos componentes do
sistemas estabelecem relações mútuas, exercendo influência de um sobre o outro. É
nessa relação que a dinâmica pecuária desencadeia uma série de reações positivas
e negativas.
Refletindo sobre a sustentabilidade da pecuária, vários indicadores
apresentam-se associados a esse contexto. Marzali e Almeida (2000, p. 46)
mencionam que um aspecto importante a se considerar é:
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[...] a impossibilidade de determinar a sustentabilidade de um sistema
considerando apenas um indicador, ou indicadores que se refiram a apenas
um aspecto do sistema. A sustentabilidade é determinada por um conjunto
de fatores (econômicos, sociais, ambientais, entre outros) que devem ser
contemplados.

Nesse sentido, justifica-se a análise geossitêmica para essa pesquisa, tendo
em vista que no processo de criação de bovinos, as inter-relações que são
estabelecidas alteram a dinâmica socioambiental.
A partir da problemática, acerca da análise socioambiental da evolução das
pastagens degradadas no município de Porangatu, alguns percursos foram trilhados
na tentativa de melhor contribuir com a temática em questão os quais são expostos
sinteticamente no fluxograma abaixo (Figura 5).

Problemática

Elaboração de
produtos
cartográficos

Referencial teórico

Delimitação de
variáveis a serem
analisadas

Visita de campo

Análise de
conceitos

Triagem em acordo
com a realidade
observada

Busca de dados

Coleta de dados em
campo: imagens e
pontos GPS

Análise de dados

Aporte teórico de
acordo com a
temática

Figura 5 – Procedimentos metodológicos da pesquisa.
Fonte: Elaborado pela autora.

Acredita-se que os referenciais teóricos escolhidos contribuem para
consolidar a abordagem sobre pastagens degradadas. Tendo em vista que autores
como, Barcellos (2010), Branco ( 2000), Dias-Filho (2011), Euclides ( 2001), Macedo
(2011), dentre outros, tem relevantes trabalhos e pesquisas acerca do assunto. Além
desses, cita-se ainda a importância de sites de órgãos governamentais como,
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Sistema Estadual de Geoinformação,
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Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária para fomentar os dados quantitativos
e quantitativos.
As informações sobre a conjuntura espacial da atualidade foram coletadas
em pesquisas de campo, as quais foram acompanhadas de técnicos em
agropecuária. Durante as idas a campo foi possível coletar os pontos de GPS, para
validar as informações no processo de elaboração dos mapas.
Considerado como maior desafio da pesquisa, a preparação dos produtos
cartográficos, no que se refere a diferenciação das áreas de pastagens e agricultura,
são bases elementares para análise das informações, principalmente no que se
refere a espacialização e distribuição das áreas de pastagens degradadas.
Inicialmente foram adquiridas imagens do satélite Landsat-5 sensor TM
(Thematic Mapper) e Landsat-8 sensor OLI (Operational Land Imager) com
resolução espacial de 30 metros, nas órbitas-ponto 222/69 e 222/70 datadas de
17/02/2013 as quais cobriram a área de estudo. Para isso foi realizado o
procedimento de mosaico utilizando o software de Processamento de Imagens Envi
4.7. Ainda nesse software foi realizado o procedimento de correção atmosférica das
imagens. Esta etapa visa à correção da degradação que pode ter sido causada pelo
espalhamento atmosférico, a qual adiciona radiação ao pixel, radiação essa que não
é proveniente do alvo.
Na maioria dos casos, estes efeitos são sempre o de diminuir o contraste
entre os alvos presentes na imagem. Desta forma, a radiância medida pelo sensor
difere da radiância real do material em função do efeito aditivo do espalhamento dos
raios causados pelos aerossóis, gases e moléculas de água presentes na atmosfera.
De fato, se essas condições atmosféricas são acentuadas, a análise das
informações contidas na imagem podem ser imprecisas. Para a execução da
correção atmosférica, foi utilizado o método mais popular, subtração do pixel mais
escuro (Dark Subtraction – DOS).
O método parte da premissa que devido aos efeitos do espalhamento
atmosférico, as áreas sombreadas ou de corpos d’água profundos e límpidos deixam
de exibir pixels com valores zero ou bem próximos a zero. Desta forma, o processo
consistiu da identificação do valor adicionado aos histogramas de cada banda,
individualmente, subtraindo este valor da respectiva banda, reduzindo o efeito de
espalhamento que causa uma aparência desfocada ou de névoa, devido à perda de
contraste da imagem.
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As imagens (banda a banda) foram registradas (Georreferenciadas)
utilizando-se a base de dados do mosaico Geocover, que disponibiliza imagens
obtidas no ano 2000 pelo sensor ETM+, a bordo do satélite Landsat-7. A base de
dados Geocover é formada por um mosaico de imagens padronizadas e corrigidas
geometricamente para toda a superfície do planeta. Utilizando a banda
Pancromática do Satélite Landsat-5 foi possível realizar a fusão com a bandas
multiespectrais, gerando uma imagem com 15 metros de resolução espacial.
Após o georreferenciamento, fusão e mosaico das imagens, as mesmas
foram recortadas utilizando o limite geográfico do Município de Porangatu/GO,
disponibilizado pelo Sistema Estadual de Geoinformação de Goiás - SIEG. Em
seguida procedeu-se à classificação digital das imagens com o objetivo de separar
as áreas de agricultura, pastagem (níveis de degradação leve, moderada, forte e
muito forte), cerrado, drenagem e área urbanizada, empregando-se o algoritmo de
classificação supervisionada MaxVer.
A classificação por máxima verossimilhança (MaxVer) trata-se de uma
classificação pixel a pixel e é uma das técnicas de classificação supervisionada mais
utilizadas em dados de sensoriamento remoto (RICHARDS, 1986), na qual a
distribuição dos valores da imagem em uma área de treinamento é descrita por uma
função de densidade de probabilidade (que representa a probabilidade de se ter
uma radiometria, conhecida a classe estimada com base na estatística Bayesiana).
Este classificador avalia a probabilidade a posteriori de um determinado pixel da
imagem pertencer a uma das classes de estudo (treinamento), atribuindo o pixel a
classe a qual ele tem a maior probabilidade de pertencer, ou seja, uma função de
verossimilhança que representa a probabilidade a posteriori, dado um valor
radiométrico de um pixel.
Para a realização dessa etapa, foram coletadas amostras "in loco", as quais
serviram de apoio para a classificação supervisionada. Estas amostras definem o
diagrama de dispersão das classes e suas distribuições de probabilidade,
considerando a distribuição de probabilidade normal para cada classe de
treinamento.
O objetivo é montar um conjunto de estatísticas que descrevem o padrão de
resposta espectral para cada tipo de cobertura do solo que será classificada como
uma imagem
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Para a realização dessa etapa, foram coletadas amostras "in loco", as quais
serviram de apoio para a classificação supervisionada. Foram coletados 40 pontos
de GPS em cada nível de degradação (leve, moderado, forte e muito forte), de forma
aleatória, por toda extensão do município de Porangatu, nas áreas mais próximas de
estradas (figura 6).

Figura 6 – Mapa: pontos de coleta no município de Porangatu, 2014

1
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A concretização do produto final (mapas de degradação) foi feita com a
interpolação dos dados dispostos nas imagens de satélites, pontos coletados e
reconhecimento das diferentes feições que cada uma apresenta. Esses mapas
serão vistos nos capítulos dois e três.
Os caminhos percorridos na elaboração dos mapas podem ser visto no
fluxograma (figura 7), o qual apresenta o roteiro dos principais procedimentos
metodológicos utilizados para a elaboração dos mapas de uso e ocupação do solo.

Figura 7 – Roteiro dos procedimentos metodológicos da elaboração dos mapas de classificação de
uso do solo.
Fonte: Elaborado pela autora a partir do uso de Geotecnologias de Informação.

322

Baseado no modelo de apresentação de níveis de degradação de pastagens
proposto por Souza et al (2010, p. 228) que trata da aplicação de técnicas de
processamento de imagens para a correção atmosférica, por meio da transformação
de números digitais em valores de reflectância, com realce das diferentes classes, é
que estabeleceu-se a estratégia para a classificação das imagens com distinção
satisfatória entre os níveis de degradação das pastagens do município de
Porangatu.
Quanto aos levantamentos de campo, os registros fotográficos e coleta de
pontos de GPS auxiliaram na identificação das classes de uso do solo e dos níveis
de degradação das pastagens. Ressalta-se que, antes desse processo de
classificação, estabeleceu-se as classes a serem colocadas na legenda do mapa, as
quais foram as seguintes: Agricultura, área urbanizada, cerrado, drenagem,
pastagem com os níveis de degradação muito forte, forte, moderada e leve.
O reconhecimento de feições nas imagens associadas a cada tipo de
pastagem, e à diferenciação das imagens, favoreceu a identificação dos diversos
níveis de degradação. A figura 8 apresenta as fotografias com os níveis de
degradação de pastagens geradas a partir da classificação das imagens.
PAISAGEM/DEGRADAÇÃO
LEVE

MODERADA

IMAGEM LANDSAT-8
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FORTE

MUITO FORTE

Figura 8 – Níveis de degradação das pastagens com as respectivas imagens
Fonte: Cenas de imagens Landsat 8 e fotos da autora

Considerando a análise de imagens de satélite foi possível constatar os
diferentes níveis de degradação de toda pastagem no município de Porangatu.
As informações acerca do regime pluviométrico para geração dos mapas,
foram coletadas na Agencia Nacional de Águas. Utilizou-se 35 estações
pluviométricas com dados de precipitação anual para os anos de 1985, 1995, 2005 e
2010, interpolados na base cartográfica e georreferenciada conforme 5área de
estudo. O método de interpolação utilizado foi o Spline realizado no ArcGis.
Para elaboração dos gráficos de precipitação, utilizou-se os dados mensais
dos postos pluviométricos para os anos de 1985, 1995, 2005 e 2010. Através do
programa do Excel, foram criados duas colunas, uma com os meses do ano
(Período - dia, mês e ano) e outro com as precipitações mensais (chuvas em mm).
Logo após foram gerados os gráficos pelo comando inserir gráfico.
A construção dos mapas e dos gráficos de regime de precipitação serviu
para subsidiar as informações sobre a relação de pastagens degradas com
deficiência hídrica e suas consequências para a atividade pecuária. Esses produtos
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detalharam melhor a distribuição espacial dos dados pluviométricos na área de
estudo facilitando a interface da visualização.
Tendo em vista que o processo de degradação surge da intensificação de
uso do solo e das formas de manejo adotadas pelo pecuarista, foram realizados
questionários com 30 proprietários para saber como é desenvolvida a atividade
pecuária na propriedade. O apêndice 1 traz esse questionário. O nome do
proprietário, bem como de sua propriedade, não foram mencionados.

5

2 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS DA PECUÁRIA NO
BRASIL

A dinâmica econômica no Brasil, desde seu processo de colonização, foi
marcada pelas condições do espaço natural. Aos aspectos naturais estão
associados às condições climáticas, os extensos chapadões e solos que favorecem
o uso e exploração agrícola e pecuária. Essas características beneficiaram para que
o Brasil fosse reconhecido pelo mundo como grande gerador de matérias primas,
tanto de ordem vegetal como animal. Assim sendo, o desenvolvimento da economia
brasileira está enraizado nas práticas agrícolas e pecuárias. (BRUM, 1999).
O dinamismo que tem ocorrido no meio rural modela constantemente o
espaço do território brasileiro. As alterações ocorridas decorrem de processos
associados ao capitalismo, na busca por novos mercados e melhor desempenho
econômico, com o intuito de inserir o Brasil na concorrência do mercado econômico
mundial. Dentro desse contexto, Théry (2009, p. 115) mencionando sobre as
dinâmicas ocorridas no mundo rural aponta que:
[...] as transformações e conquistas pioneiras de grande amplitude alteram
largamente, e com frequência degradam o meio natural, e principalmente a
Amazônia e o Centro Oeste, sofrem com os desmatamentos provocados pelo
avanço da pecuária, da soja e da cana-de-açúcar.

Acerca

do

contexto

ambiental,

as

características

socioeconômicas

desenvolvidas se desculpam, mediante a realidade de que é no meio natural que o
homem exerce suas funções de sobrevivência. O fato, é que a conquista de novas
áreas para o desenvolvimento socioeconômico é uma realidade que deixa para trás
áreas exauridas devido à intensa utilização, e problemas ambientais que refletem
em todo um contexto agropecuário. A degradação gerada pelo intenso uso sem as
devidas técnicas de manejo, tanto para a atividade agrícola como para a pecuária,
são exemplos que exibem essa realidade.
Para Monbeig (1985), o esgotamento de recursos naturais em determinadas
áreas conduz a processos de reinvenções no mesmo espaço, mudanças de uso da
terra e deslocamento para novas áreas. Assim sendo, o ciclo do ouro, da cana-deaçúcar e do café, marcaram momentos de esgotamento tanto do recurso natural
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quanto de ciclos econômicos, revelando a transitoriedade dos processos e criando a
partir daí condições de expansão para novas áreas e modalidades produtivas.
Nesse contexto há de se ressaltar que as práticas agrícolas e pecuárias subsidiam
cada momento desses ciclos econômicos.
Como dito anteriormente, as atividades agrícola e pecuária remontam ao
processo de colonização. Porém, destaca-se que as formas e os meios de atuação e
exploração do espaço natural foram diferentes em cada período da história, e em
cada lugar de influência antrópica. "A produção de cada lugar é o motor desse
processo, porque transforma as relações do todo e cria novas vinculações entre as
áreas". (SANTOS e SILVEIRA, 2004, p. 30).
Sendo uma economia voltada para exploração dos recursos naturais, novas
fronteiras são abertas na tentativa de alimentar a estrutura mercadológica do
capitalismo. Com as vulnerabilidades econômicas voltadas para essa conjuntura, os
novos arranjos produtivos traduzem-se em cenários propícios para a utilização de
inovações tecnológicas. Assim, a modernização do sistema econômico surge
também em decorrência da necessidade de utilização das novas tecnologias.
O espaço natural com suas diversidades fitofisionômicas, convive com
elementos indissociáveis ao contexto econômico, ou seja, as técnicas, as quais são
utilizadas em cada etapa do processo de desenvolvimento. A difusão do acesso às
máquinas constitui-se de um verdadeiro condutor de mudanças no meio natural, no
qual a mecanização das atividades remodela a paisagem constantemente. A
produção mediada pela técnica forma verdadeiros circuitos espaciais, cujos
coadjutores, os meios de transportes e de comunicação, favorecem a integração da
economia brasileira. Para Santos e Silveira (2004, p. 47), a "ideologia do consumo,
do crescimento econômico e do planejamento consistiu em grandes remodeladores
dos espaços nacionais, juntamente com a economia, a sociedade e a política".
Segundo Gonçalves e Franchini (2007), a evolução desse cenário, apesar de
ter muitos aspectos positivos, trouxe também consequências negativas, tanto de
ordem econômica como ambiental, afetando a sustentabilidade do sistema
produtivo.
Sobre a perspectiva de que esse sistema produtivo é levado pelo estímulo da
industrialização, aponta-se que nos mais diversos patamares de desenvolvimento
criam e recriam situações que promovem a intensificação de uso do solo. Sobre
essa realidade, Ross (2003, p. 213) aponta que:
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[...] a mecanização da agricultura em sistemas de monocultura, a generalizada
implantação de pastagens para criação de gado, intensa exploração de
recursos energéticos alteram de modo significativo a terra, o ar e a água,
chegando algumas áreas a degradações ambientais irreversíveis.

Casseti (2005), corrobora mencionando que a paisagem nesse contexto é
fortemente marcada pela sociedade e estrutura econômica vigente.
No conjunto, os elementos que compõem a dinâmica econômica do sistema
de produção, de certa forma são assinalados pela abertura de novas estradas, pelas
mercadorias em prol do consumo, pela demanda do crescimento populacional, pelas
estratégias geopolíticas, pelas rodovias, hidrovias e ferrovias (meios que favorecem
o vai e vem de produtos, serviços e pessoas). Inclui-se nesse contexto, em especial
a demanda por alimento, os quais movimentam a cadeia produtiva da agricultura e
da pecuária, entendendo, portanto a importância desses, como norteadores das
mudanças ocorridas no meio ambiente.
Na vasta área territorial brasileira, há evidencias de que a consolidação das
atividades agrícolas e pecuárias nem sempre são desenvolvidas obedecendo a
critérios estabelecidos pelas leis de proteção ambiental. A migração de uma
atividade para outra (agricultura e pecuária), também pode estar em decorrência não
só de processos ligados à oferta e procura de produtos associados a essas cadeias
produtivas, mas, também pelas condições dos aspectos naturais ( solo, clima), que
desfavorecem a continuidade dessas práticas em determinado lugar.
As mudanças na fisionomia do espaço podem ser vistas no uso das terras
pela atividade pecuária.

2.1 Uso das terras pela atividade pecuária

A dinâmica de funcionamento do Brasil colônia refletiu em vários contextos,
dentre eles cita-se a questão fundiária, que é marcada pela concentração de terras.
Esse traço característico da estrutura agrária brasileira caracteriza o campo como
dominado pela pecuária de corte de norte a sul e leste a oeste. (ROSS, 2003,
p. 506).
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O mesmo autor, mencionando sobre a produção nas grandes e pequenas
propriedades, pondera que fundamentalmente nos pequenos estabelecimentos
ocorre

maior

produtividade,

enquanto

nos

grandes

estabelecimentos

é

produtivamente pouco utilizado, fato que se agrega à questão de que, nos latifúndios
a terra serve de reserva de valor onde a criação de gado esconde essa conjuntura,
maquiando-a como produtiva.
Assim, a criação de gado, que a princípio era para consumo (carne, leite), e
aporte para a movimentação de mercadorias (meio de transporte e matéria prima
para utensílios), passa a ser usada também como demarcadora de áreas para
futuras apropriações. Nesse sentido, Simonsen (1957, p. 187) pondera que:
A pecuária goza da faculdade peculiar de ocupar grandes áreas com
pequena população; é uma indústria extensiva por excelência.
Desaparecido o interesse da caça ao bugre, e extinta praticamente a
mineração, foi a pecuária que consolidou economicamente a ocupação de
vastíssimas regiões do país, as quais, sem ela, teriam sido, talvez,
condenadas ao abandono.

Sobre esse contexto nasce a atividade pecuária no Brasil. Monbeig (1985)
assevera que as indústrias da carne e do leite ganharam importância com o
surgimento de fábricas advindas de ingleses e americanos que impulsionaram a
indústria moderna da carne, instalando-se com incentivos de aberturas de áreas de
pastagens e instaurando frigoríficos nas proximidades, como aporte ao mercado
bovino. O mesmo autor afirma ainda que a carestia de carne, a necessidade de
leite e as oportunidades de exportação impulsionaram a atividade pecuária no
Brasil.
A formalização da indústria de carne com os frigoríficos sacudiu a estrutura
produtiva das fazendas de gado e consequentemente institui uma nova demanda
econômica, forçando a modernização da pecuária e ocupando a partir daí um papel
importante no processo de industrialização rural brasileira. (MEDRADO, 2013, p. 20).
À medida que cresce a demanda de carne para alimento, a criação de gado
bovino tende a aumentar consequentemente o aumento do uso das terras por
pastagens. Assim, o uso do solo por pastagens vai sendo ampliado, e as vastas
áreas de pastagens naturais, vão sendo substituídas por pastagens plantadas. A
figura 9, ponta o crescimento das áreas de pastagens no Brasil no período de 1980
a 2006 ( até o momento essa é última referência apontada pelo IBGE).

399

16
14
12
10

%

8
6
4
2
0
Pastagens Naturais
Pastagens Plantadas

1980
13,4
7,1

1985
12,3
8,7

1996
9,2
11,7

2006
6,8
12

Figura 9 – Evolução das pastagens naturais e plantadas no Brasil
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do IBGE.

Como pode ser observado principalmente a partir dos anos de 1985, há uma
inversão das formas de uso do solo por pastagens. A partir do estabelecimento de
novas relações comerciais, cria-se igualmente a necessidade de intensificação da
criação de gado, de modo que a produção mais intensa requer mudanças,
impulsionando o cultivo de pastagens. O estímulo de exploração do solo pela
utilização de máquinas, associado ao emprego do fogo como estratégia para rebrota
de capim e ainda aplicação de insumos, marcam o esgotamento das pastagens
naturais.
Associado ao contexto de utilização de pastagens, citam-se as técnicas de
criação do gado. A implementação de sistemas que favorecem a produção pecuária
é apontada por Andrade (1998, p. 284) que distingue ainda as suas principais
características:
 Sistema extensivo - A propriedade é cercada em várias parcelas
(dependendo do tamanho da propriedade) para rodízio dos animais. O
criador pode ainda fazer seleção racial dos animais com a utilização de
bons reprodutores, dependendo da região, em certos períodos do ano é
feito acréscimo suplementar para alimentação do gado;
 Sistema intensivo - visam produção em larga escala de leite ou carne,
tem emprego de técnicas mais aperfeiçoadas. O confinamento é muito
utilizado nesse sistema.

Ainda mostrando sobre as práticas de sistemas extensivos ou intensivos, o
mesmo autor acrescenta que esses variam de um lugar para outro, tanto em virtude
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da influência das condições naturais, como, sobretudo, em maior ou menor nível
técnico de desenvolvimento que é empregado pelo pecuarista.
Aportando-se das práticas que são adotadas pelo pecuarista, informa-se
ainda que elas vão intervir na condição da qualidade socioambiental voltada para a
atividade pecuária. E ainda acrescenta-se a esse contexto que, dependendo da
finalidade de utilização, se é leite ou carne, poderá trazer alterações no sistema de
criação.
Fazendo um alerta sobre a importância do sistema de produção para a
pecuária, Euclides (2001, p. 14) coloca que:
O sistema de produção para ser parte integrante de uma cadeia produtiva
de carne eficiente necessitará de intervenções diversas, especialmente,
tecnológicas. Sem inserção de tecnologias, nenhum segmento será capaz
de vencer os desafios que são colocados pela globalização. Dentre todos os
atores dessa cadeia talvez o sistema de produção seja aquele mais carente
de utilização efetiva de tecnologias em larga escala. Essas tecnologias
terão, em maior ou menor grau, a função de promover sua
intensificação. Nesse aspecto, poder-se-á usar conhecimentos e
alternativas tecnológicas disponíveis em várias áreas do conhecimento que
deverão, preferencialmente, ser utilizadas de forma integrada em um
enfoque sistêmico, e serem capazes de tornar esse setor competitivo.

Há de se considerar que no rol de possibilidades para efetivação e garantia
de lucro, o sistema extensivo de pastagem poderá ocupar maior área, enquanto o
inverso poderá ser percebido no sistema intensivo. Ressalta-se ainda que a forma
de adoção do sistema depende da condição socioeconômica do pecuarista, da qual
envolve as práticas culturais do meio ao qual está inserido.
Sabendo que a cadeia produtiva da criação de gado é composta por
diversos componentes que estão num só tempo integrado e desassociado, o
mercado da carne e leite é influenciado por fatores tanto internos quanto externos.
Nesse contexto, fatores associados à questão sanitária são levados em
consideração na dinâmica econômica interna e externa, visando a qualidade do
produto para exportações.
Schlesinger (2010), ponderando sobre o contexto da carne, considera que o
comércio mundial de carne bovina era dominado, até 2002, pelos Estados Unidos e
pela Austrália. A partir daí, o rebanho dos Estados Unidos passou a sofrer com o
surgimento do mal da vaca-louca provocando restrições de seus países
importadores, fazendo com que sua participação baixasse, favorecendo para os
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exportadores da Austrália e do Brasil e, consequentemente, abrindo espaço para
maior produtividade.
Visto que as condições sanitárias para a produção da carne e leite geram
muitos debates e enfrentamentos sociopolíticos, é notória a necessidade de
modernização desse setor da economia em que, nos meios de produção as velhas
técnicas necessitam ser substituídas por novas, as quais ainda são motivos de
resistência de muitos pecuaristas. Sobre essa resistência é importante mencionar
que ela pode estar associada tanto ao contexto socioeconômico quanto ao
sociocultural, em que tanto um como o outro afeta o direcionamento do sistema de
produção.
Martha Júnior (2010), mencionando sobre estratégias para melhorar a
produtividade da pecuária, pondera que é preciso melhorar as questões estruturais
com estabelecimento de padrões que atendam outras estruturas econômicas como,
por exemplo, as commodities, considerando assim, a questão do tempo de
acomodação para o uso das tecnologias, ele afirma: "A pecuária necessita de tempo
para maturar a tecnologia, capacitar recursos humanos, ter um retorno do
investimento e crescer". (MARTHA JÚNIOR, 2010, p. 3).
No tocante às escolhas que o pecuarista adota, elas podem ser naturais ou
forçadas, as quais fomentam ainda a definição da raça do rebanho bovino.
Simonsen (1957) aponta que as raças, os pastos e o clima assinalam o sul do Brasil
como precursor da utilização de técnicas favoráveis à qualidade do rebanho bovino.
No Centro Oeste, existem grandes diferenças competitivas, mas ainda há muitas
ineficiências no uso dos recursos tecnológicos. Isso ocorre não pelo pouco uso de
tecnologias, mas o aproveitamento do potencial dessas tecnologias, que precisam
ser melhoradas. (BARCELLOS, 2010).
De qualquer forma, a utilização das terras para pastagens altera tanto a
condição da paisagem quanto do meio econômico, de maneira que a atuação da
pecuária afeta os dois meios em um só tempo e estes ainda carregam em suas
feições os traços herdados pelo processo de ocupação das terras. Evidencia-se,
portanto que a inter-relação homem, meio ambiente e forma de uso precisam
caminhar sob o contexto de equilíbrio constante, caso contrário, se uma das partes
for alterada, todas as outras sofrem consequências.
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2.2 Alguns impactos da cadeia produtiva da pecuária

À medida que o rebanho bovino é ampliado para atender as demandas
socioprodutivas, criam-se novos cenários no espaço agrário brasileiro. Paisagens
que antes eram marcadas pela diversidade de espécies nativas vão sendo
substituídas por extensas áreas de monoculturas de lavouras e pastagens, refletindo
na economia, na dinâmica do espaço e os impactos ambientais que vão sendo
gerados.
Acordando-se para a realidade de que o uso intenso do solo provoca o
esgotamento de seus atributos físicos, químicos e biológicos, e mediante a
necessidade de manutenção da cadeia produtiva da pecuária, novas conjunturas
são implantadas. Essas novas conjunturas derivam de áreas de pastagens
degradadas, onde pela necessidade de colocar o Brasil no rol de país
agroexportador de matéria prima, exploram demasiadamente o potencial natural do
solo, exaurindo suas condições de fertilidade natural.
Nesse contexto, a qualidade do solo é influenciada pelos métodos de uso,
visando atender a demanda de mercado. A propriedade passa a ser vista como uma
empresa rural e não mais como a "roça" onde se produz para a subsistência. Nesse
quadrante, há os que podem ser mais beneficiados em detrimento de outros, tendo
em vista que as políticas públicas para o setor rural é formalizada em benefício de
alguns.
A ação do estado na sua articulação com o sistema agropecuário estimulou
o ramo do agronegócio de alguns produtos favorecendo as práticas de monocultivos.
Os cultivos de soja, de trigo e de cana de açúcar marcam sobremaneira extensas
áreas de terras no território nacional. Ainda que a soja seja a responsável pela
transformação radical do cerrado brasileiro, é a pecuária bovina que mais tem
expandido nos últimos 30 anos (ROSS, 2003). A figura 10 mostra que o efetivo de
rebanho bovino no território nacional aumenta consideravelmente, porém apresenta
certa estagnação, por exemplo, na região Sudeste.
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Figura 10 – Efetivo de rebanho bovino no território nacional e por regiões, no período de 1980 a
2006
Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados do IBGE.

Mesmo apontando para o crescimento do efetivo de rebanho bovino no Brasil,
observa-se que esse ocorreu de maneira desigual nas regiões. Cita-se que a região
Sul, apesar de ser a primeira a adotar tecnologias mais avançadas para
desenvolvimento dessa atividade, passou por um período de certa estagnação,
seguido de pequena redução de efetivos. Barcellos (2010) menciona que essa
queda foi causada pela migração para a prática da agricultura e silvicultura,
especialmente soja, além do descarte de animais devido à seca. Outra região que
também não apresentou crescimento foi a Sudeste. O autor menciona que na região
Sudeste, a redução foi puxada pela diminuição do efetivo bovino em São Paulo, em
grande parte devido ao avanço da agricultura sobre as áreas de pastagens. Os
demais estados desta região tiveram aumento de efetivo, embora não em números
suficientes para compensar a queda regional.
As regiões Centro Oeste e Norte tiveram aumentos expressivos no efetivo
de rebanho. Esse aumento deve-se a vários processos que motivaram a mobilidade
desse novo cenário brasileiro: sinais de integração com a adaptação de curtumes e
frigoríficos com os demais setores comerciais, substituição para atividade agrícola
nas regiões Sudeste e Sul, em que condicionam a migração de pecuaristas paras
outras áreas, nesse caso migrando-se para Centro Oeste e Norte. O aumento da
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exportação, também é um importante fator que deve ser levado em consideração.
Segundo documento da Embrapa Amazônia Oriental (2006, p. 2), a expansão da
pecuária na região Norte, na última década, ocorreu pela,
[...] potencialidade da região; expansão da fronteira agrícola na Região
Centro-Oeste do País; preços mais baixos da terra; incentivos fiscais e
creditícios oferecidos pela Sudam e pelo Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte (FNO); dentre outros fatores.

Ressalta-se ainda que o relevante crescimento das duas regiões estão entre
os maiores do mundo. Ross (2003) anota que grandes grupos empresariais do
Centro-Sul (paulistas principalmente) investiram em projetos agropecuários no Pará,
Mato Grosso, Maranhão, Tocantins, Rondônia e Acre. O mesmo autor adverte ainda
que grande parte da derrubada da floresta Amazônica foi em prol da formação de
pastos.
Desse modo, se por um lado tem-se o avanço de exploração do solo
direcionando do Centro Sul para o Norte do Brasil, por outro, os espaços territoriais
tem sido ocupado por monoculturas de cultivos de soja e cana-de-açúcar. As figuras
11 e 12 indicam para onde a fronteira agrícola avança e por vezes seguindo na
mesma direção que a pecuária.
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Figura 11 – Quantidade de toneladas de soja – Brasil e regiões no período de 1980 a 2006
Fonte: Elaborado a partir de dados do IBGE.
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Figura 12 – Quantidade de toneladas de cana-de-açúcar – Brasil e regiões no período de 1980 a
2006
Fonte: Elaborado a partir de dados do IBGE

A análise comparativa dos dados dos gráficos 11 e 12 apontam para
expressivo crescimento do cultivo de soja e cana de açúcar em todas as regiões do
Brasil. Em comparação com as áreas de efetivo de bovino (figura 11), percebe-se
que nas regiões Sudeste e Sul há uma substituição de atividade pecuária para a
agrícola. Enquanto nas regiões Centro Oeste, Norte e, em menor relevância no
Nordeste, há integração de atividades. Mediante o mesmo tamanho de área
territorial e o aumento de efetivos de bovinos e de toneladas de produtos agrícolas,
pode-se concluir que além da integração, ainda há a intensificação das formas de
uso.
Nessa conjuntura, o elevado índice de consumo de insumos que possam
favorecer e promover ganhos para ambas as atividades movimentam a economia.
Também é inegável que, nem todos os produtores conseguem aderir a esse novo
modelo de utilização do espaço rural, ficando assim a mercê de práticas tradicionais,
muitas delas improdutivas e sem conseguir competitividade no mercado, acabam
por abandonar o espaço rural e ainda migrando para outras formas de geração de
renda.
Esse âmbito marca a reconfiguração na forma de exploração do solo. Por
vezes ocasionadas por condicionantes naturais como, por exemplo, as amplitudes
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térmicas no Sul, (hora há chuva demais, hora há períodos prolongados de secas)
que acabam por desequilibrar as condições de produção para aquela região. Cita-se
ainda o esgotamento do solo para certos tipos de atividades. Além disso, outras
regiões, tendo como objetivo preencher vazios populacionais, estimularam a
ocupação com projetos de incentivos fiscais.
Para Ross (2003, p. 523):
A presença desses projetos e as transformações pelas quais o campo vem
passando nos últimos anos têm sido responsáveis pela intensificação e pelo
redirecionamento dos fluxos migratórios para o Centro Oeste e
principalmente para a Amazônia, abrindo, dessa forma fronteiras agrícolas
no território brasileiro.

Paralelo ao contexto da abertura de fronteiras e tendo como peso o
agronegócio impulsionando a economia brasileira, Macedo (2009, p. 3) aponta
que,
O país tem experimentado um grande desenvolvimento tecnológico e
produtivo no agronegócio, ampliando suas exportações e a renda dos
produtores. Em que pese situações conjunturais de preços de commodities,
economicamente insumos e produtos agrícolas com crises em algumas
cadeias produtivas e categorias de produtores, é inegável o avanço da
agropecuária no Brasil.

Se por um lado há os incentivos de projetos governamentais para ocupação,
mesmo trazendo impactos negativos ao meio ambiente, por outro o desenvolvimento
do agronegócio ligado às commodities incentivam a economia, mesmo que seja com
concentração de renda e terra. Assim, à custa de lutas e contrastes, o Brasil tem
experimentado crescente modernização das atividades agrícolas e pecuárias. Para
Bragança e Bueno (2010, p. 212):
Indicadores recentes têm mostrado que, principalmente, graças à difusão de
sistemas de manejo mais eficientes, como a adoção do emprego de
técnicas de inseminação artificial e o desenvolvimento de pesquisas
genéticas, os efeitos negativos sobre a produção geradas pelo ciclo
pecuário endógeno clássico começaram a perder força e abrir espaço para
um crescimento mais vigoroso capaz de sustentar a expansão das
exportações de carne.

Nesse sentido, a competição por produtos de qualidade pressiona a cadeia
produtiva da pecuária para a modernização das atividades ligadas ao setor e,
consequentemente, podendo levar a expansão do mercado consumidor. Outrossim,
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a presença de commodities pode sensibilizar a adoção de novas práticas e técnicas
nos grandes sistemas agropecuários.
Como o foco em questão é a pecuária, o perpasse pelo contexto da
agricultura serviu apenas para firmar a nova modalidade de produção pecuária no
espaço agrário, visando entender o estabelecimento do sistema de integração
lavoura e pecuária. Na ideia de que a integração das atividades produtivas surge
não apenas ligadas à necessidade de avanço de fronteira, como de intensificação
de uso do solo, há também, a questão do esgotamento do solo por sucessivos anos
de monocultivos.
O próximo capítulo tratará com mais detalhe sobre a questão do
esgotamento do solo e suas consequências, tendo como foco de análise o município
de Porangatu.
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3 DINÂMICA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO POR PASTAGENS: O
CONTEXTO AGROPECUÁRIO DO MUNICÍPIO DE PORAN-GATU/GO

A prática da atividade pecuária vem passando por transformações quanto ao
modo de ocupação do solo, as quais se dão no contexto das inovações tecnológicas
do sistema de produção mediante a necessidade de manutenção da cadeia
produtiva. Como foi visto no capítulo anterior, o crescente aumento do efetivo de
rebanho bovino, principalmente nas regiões Centro Oeste e Norte - nova fronteira
agropecuária, requer também práticas que fortaleçam a produtividade. Diante do
despreparo quanto a abertura da intensificação de uso, segundo Macedo (2009), era
de se esperar que as áreas de criação de gado apresentassem problemas de
produtividade e sustentabilidade, tendo em vista a questão das práticas de manejo
adotadas.
A atividade pecuária se entrelaça ao contexto econômico, em que para a sua
manutenção é preciso que tenha lucratividade. Segundo abordagens feitas pela
Embrapa Amazônia Oriental (2006, p. 2),
[...] a rentabilidade está fundamentada em três principais pilares, saúde
animal, boa alimentação e melhoramento genético. Caso haja desequilíbrio
entre estes itens, certamente o sistema de produção estará fadado a não
proporcionar retorno econômico ao proprietário. De nada adianta, portanto,
pastagem de boa qualidade e rebanho de alto valor zootécnico, se os
animais não se encontrarem com boa saúde.

Aliada a questão do melhoramento das pastagens, a modernização
promovida pelo uso de técnicas adequadas quanto à forma de manejo do solo, da
pastagem e do gado, são realidades que promovem o equilíbrio da atividade, tendo
em vista que um está para o outro e qualquer desequilíbrio em um afetará o outro.
São várias as realidades que permeiam o vasto território brasileiro no contexto das
pastagens.
O sistema de integração lavoura e pecuária vem fazendo parte de práticas
dos pecuaristas contemporâneos. Apontado por Macedo (2011) como possibilidade
de sustentabilidade da atividade pecuária, a integração lavoura e pecuária vem
acompanhada de técnicas, como por exemplo, o sistema de plantio direto. Ainda o
mesmo autor menciona que as novas práticas contemplam não só o preparo mínimo
do solo, mas também a prática de rotação de culturas. Ressalta-se que a adoção
desses sistemas pode favorecer ao contexto econômico e ambiental.
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Silva et al (2011, p. 2) aponta que:
[...] a recuperação ou reforma de pastagens degradadas é um dos principais
objetivos da integração, onde a produção de grãos em uma área degradada
de pastagem amortiza os custos de produção, além de recuperar a
fertilidade perdida.

Para Gonçalves e Franchini (2007), as vantagens da integração estão
no fato de a lavoura proporcionar um retorno econômico rápido, ajudando na
produção de forragens nas épocas mais críticas, fornecendo nutrientes e
recuperando a produtividade. O mesmo autor, considera ainda que, as forrageiras e
os grãos para a produção animal favorecem no período em que a chuvas são
escassas (sazonalidade do clima), e ainda garantem a sustentabilidade e
produtividade do sistema agropecuário, além de gerar renda e diminuição de
problemas ambientais. Os impactos gerados por esse sistema são vários, dentre
eles cita-se a melhoria das pastagens e produtividade do gado.
Em se tratando da criação de gado, há de se pensar também, na questão do
melhoramento genético do rebanho e das condições de sanidade em que o sistema
é estabelecido. Logo, o entendimento da questão de melhora genética é uma prática
que requer informação especializada. Admite-se que essa realidade ainda é resistida
por boa parte de pecuaristas. Isso pode fragilizar o desenvolvimento da atividade
pecuária, principalmente em propriedade, onde o pecuarista não a vê como uma
empresa rural. Esse termo é adotado no atual sistema de produção em que,
segundo Barcellos (1996), a administração da propriedade com base nos modelos
empresariais continua restrita a grandes grupos econômicos, oriundos, em grande
parte, de outros ramos econômicos.
As práticas de integração aparecem não só como necessidade de
intensificação, mas também como possibilidade a superação dos desafios de áreas
com necessidade de recuperação, tendo em vista que as formas de uso sem o
manejo adequado podem ocasionar processos de degradação. Verifica-se que a
grande existência de áreas degradadas ou em processo de degradação é comum,
especialmente onde estas ainda não são vistas como cultivo de monocultura que
requer cuidados na sua manutenção.
Para Martha Júnior (2002), a constatação desse fato deixa claro que o
modelo extrativista precisa ser revisto, tornando-se necessário buscar alternativas
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para aumentar a capacidade de produção, adequando-se às novas exigências do
setor produtivo.
Na conjuntura de ocupação de terras com modelos tradicionais, várias
localidades do Brasil, permitem observar o contexto de ocupação com as marcas
coloniais de concentração de terras e uso de sistemas tradicionais de produção. O
item a seguir discute como a atividade pecuária é desenvolvida no município de
quais são as consequências das formas de ocupação.

3.1 Ocupação das terras no município de Porangatu/GO no contexto
agropecuário

A análise do processo histórico de desenvolvimento do município de
Porangatu, assim como em toda extensão do território brasileiro, permite constatar
que as atividades econômicas sempre estiveram majoritariamente voltadas para a
produção agrícola e pecuária. O processo de ocupação do solo é marcado por
velhos arranjos espaciais convivendo com novos espaços produzidos pela
refuncionalização das formas de uso. À medida que o espaço é incorporado pelos
sistemas produtivos, a paisagem é rapidamente alterada – e é nesse cenário que se
procura compreender a expansão da atividade pecuária do município de Porangatu.
De

acordo

com

Silva

e

Miziara

(2011),

houve

uma

verdadeira

refuncionalização do uso do solo no cerrado brasileiro, mediada por uma ocupação
“desordenada e predatória”. Árvores do cerrado de troncos tortuosos cederam lugar
à expansão agrícola, onde os modelos de troncos retilíneos do eucalipto e da
seringueira além dos Ipês amarelos e brancos que foram substituídos por extensas
lavouras de girassóis, de algodão, cana-de-açúcar e soja.
A ocupação do território no norte de Goiás não se diferencia desse
cenário. Com base na avaliação espaço-temporal da dinâmica de ocupação das
terras do município de Porangatu, localizado no extremo norte do estado de Goiás, a
forma de produção nesse espaço foi acompanhada de sistemas tradicionais de
ocupação.
Segundo dados do IBGE (2012), Porangatu foi elevado à condição de
município em 1948, com 22.910/km². Nesses 66 anos de história, foram várias as
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transformações pelas quais passou o município, tanto no que se refere à área
territorial – que hoje, após as emancipações de antigos distritos, ficou reduzida a
4.820 km² – quanto ao modelo produtivo adotado, que recebeu o impacto de
ocupação das novas fronteiras agropecuárias, após longo período de uso do solo,
associado à exploração das jazidas auríferas. No caso da agropecuária, registra-se
influência direta da política territorial que ficou conhecida como “Marcha para o
Oeste”, cujo objetivo era refuncionalizar os espaços “aparentemente vazios”, tendo
em vista que tribos indígenas ocupavam essas áreas. (TEIXEIRA NETO, 2001).
Há de se ressaltar a importância da rodovia BR-153, a conhecida BelémBrasília, cujo impacto, “a partir de 1950, foi tão importante para o Norte Goiano
quanto à ferrovia para o Sudeste Goiano” (ARRAIS, 2004, p. 25). Sua abrangência
promoveu a gênese do desenvolvimento, com ocupação de novas terras,
configurando a expansão das fronteiras por meio da integração da rede rodoviária.
Estevam (1998) corrobora tal afirmação, ao indicar que a rodovia provocou
alterações econômicas de grande impacto, pois não somente trouxe novas pessoas
e ideias, mas também informações, mercadorias e integração com o centro dinâmico
do país.
Assim, a estruturação do território acontece na medida em que avança o
desenvolvimento. A partir daí novos arranjos produtivos favorecem a configuração
do município de Porangatu.

3.1.1 O reinado do arroz

Porangatu já ocupou lugar privilegiado no ranking nacional na produção do
arroz na década de 1970 e início de 1980. Conforme dados do IBGE, em 1970
produziu-se 8.254 toneladas, de arroz, em 1980 43.037, caindo para 2.700 em 2010.
Ressalta-se, entretanto, que o arroz era considerado uma cultura de abertura de
fronteira, por ter sido beneficiado pelas variáveis: solo, clima e valor comercial. O
arroz preparava a terra para a posterior inserção das pastagens cultivadas. “Os
povoadores, especialmente do Piauí e Maranhão, para abrir roças e iniciarem nova
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vida, eram fazendeiros acompanhados de mateiros, empregados e jagunços para
abrirem invernadas” (VALVERDE; DIAS, 1967, p. 276).
Assim, o perfil agrícola voltado para o cultivo do arroz foi com o intuito de
abertura de novas áreas para a implantação de outras frentes de expansão.
Nesse contexto tendencioso, aponta-se que o “arroz foi o maior produto
exportado por Goiás no primeiro quartel do século XX”. (ARRAIS, 2004,
p. 18).
O aumento da produção agrícola e da atividade pecuária veio acompanhado
de obstáculos especialmente de ordem técnica e creditícia, ou seja, o custo da
produção era superior ao teto oferecido pelos bancos, o que tornou os
financiamentos insuficientes para sustentar a atividade.
Estevam (1998, p. 273) afirma que:
A modernização agrícola ocorrida no estado foi de caráter excludente e
seletivo. Concentrou-se, através de crédito rural, em poucos produtos e em
selecionados produtores. Ou seja, os pequenos e médios fazendeiros não
contemplados com o crédito, enfrentam enormes dificuldades para sustentar
suas atividades.

O crédito agrícola para impulsionar a agricultura no município de Porangatu
era oferecido pelos bancos do Brasil, Bamerindus e Bradesco (década de 80), sendo
que a assistência técnica era oferecida pela Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural (EMATER) e por empresas particulares, a Planejamento
Agropecuário do Norte (PLANORTE).
Nesse sentido, Frederico (2008, p. 68) aponta-se que:
A presença dos sistemas técnicos bancários, permite aos produtores
obterem financiamentos para investimentos, custeio e comercialização da
produção. O montante de crédito concedido possui uma relação direta com
o volume de grãos produzidos, com o valor da produção e com os
investimentos realizados por cada município.

Nessa concepção, a desigualdade entre os agentes da cadeia produtiva do
arroz gerou transtornos e desgastes aos produtores. A infraestrutura ligada ao
sistema de armazenamento existente era para atender a uma produção de no
máximo 600.000 sacas de arroz, que se resumia nos oito armazéns gerais de grãos
que havia na cidade e três nas cidades circunvizinhas.
Assim, os armazéns gerais existentes na região não eram suficientes para
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armazenar as mais de 60.000 toneladas de arroz produzidas, necessitando enviar
para Goianésia, Ceres, Anápolis, Piracanjuba, Itumbiara e Itapaci, o que inviabilizava
a produção devido às despesas com fretes.
Sabendo-se que a existência de armazéns é de fundamental importância
para a expansão da produção agrícola, o descompasso entre alta produção e os
locais de armazenamento foram situações que inviabilizaram o plantio e a
consequente decadência do circuito do arroz no município de Porangatu.
Além desses fatores citados, outros como: esgotamento do solo e condições
adversas tornaram-se obstáculos que favoreceram a situação de zona de risco para
o município. Nesse contexto, foi dificultado o sistema de fomento de financiamentos
pelos bancos que deixaram de favorecer aos produtores os benefícios que giravam
desde a preparação do solo até a venda do produto final. Ressalta-se também que a
exigência do mercado consumidor contrapõe aos métodos tradicionais de produção;
neste caso, o arroz de sequeiro foi cedendo lugar para o longo fino “tipo agulhinha”
com mais aceitação no mercado.
Segundo informações da EMBRAPA (2004, p. 256):
Com as transformações ocorridas, as relações entre os elos da cadeia
produtiva passaram a ser importantes. Os preços, produtos e a logística de
distribuição e venda tornaram-se elementos inseparáveis e essenciais no
processo de comercialização. O consumidor passou a ser um importante
sinalizador para o processo produtivo. Além disso, ocorreu a consolidação
da preferência do consumidor pelo arroz tipo "agulhinha".

Essas ocorrências favoreceram a transição para o tipo de uso e ocupação
do solo no município de Porangatu.

3.1.2 Do arroz à pecuária

O modelo histórico de ocupação associado as práticas rudimentares de uso
do solo foi se expandindo por extensas áreas. Conforme Prado, Miziara e Ferreira
(2012, p. 116) apontam, o “arroz de sequeiro é utilizado como forma de abrir novas
áreas para pastagens”. Assim, a pecuária foi ampliando no espaço territorial
porangatuense, o que é expresso pelo aumento do efetivo de rebanho (figura 13).
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Figura 13 – Quantitativo de rebanho bovino período de 1983 a 2013
Fonte: Adaptado de Censos Agropecuários do IBGE (1983 a 2013)

Os dados do gráfico revelam que há relevante aumento no uso do solo por
pastagens, mesmo que oscilatório. O expressivo crescimento do rebanho bovino não
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é necessariamente acompanhado pelo melhor aproveitamento das terras ou
melhoramento genético das pastagens, ou ainda, por intensificação da criação
bovina. É necessário ressaltar que o decréscimo entre 1994 e 1996 é consequência
do desmembramento do município de Bonópolis, emancipado em 01-06-1995. Já no
período de 1997 a 2002, a estagnação da criação de gado, é impulsionada
principalmente pelas áreas de pastagens degradadas que desestimula o pecuarista
devido ao aumento do custo de produção e a necessidade de utilização de insumos
e complementos alimentares.
A substituição da forma de uso do solo - de arroz para pecuária traz novos
desafios para exploração, o que demanda por processos que permitem inserir a
instalação de laticínios, fábricas de queijo, fábricas de tratamento de couro, carne e
frigoríficos. Contudo essa base produtiva demanda investimentos financeiros que
sejam acessíveis aos produtores agropecuários, visto que a modernização das
tecnologias pertinentes a esse circuito, interfere no desempenho econômico.

3.2

A

estrutura

fundiária

na

relação

de

produção

agropecuária

de

Porangatu/GO

Desde o final do ciclo aurífero (início do século XIX), a formação econômica
de Porangatu esteve ligada a prática agropecuária tradicional, que tinha como eixos
centrais, a agricultura de subsistência e a pecuária extensiva, ambas demandantes
de mão de obra familiar e do uso extensivo da terra, enquanto principal fator de
produção.
O avanço dos produtores rurais pelo espaço agrário porangatuense
aconteceu à margem de ordenamento jurídico e normativo, de forma que a
ocupação do solo é que promove o desenvolvimento. Como traço marcante da
estrutura fundiária de Porangatu, cita-se a concentração de vastas áreas do
município na mão de poucos proprietários rurais. A tabela 1 a seguir, corrobora essa
informação.
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TABELA 1: IMÓVEIS RURAIS CADASTRADOS NO INCRA, MUNICÍPIO DE PORANGATU
Tamanho
da
Propriedade

Mod.
Fiscal

Área
em
hectare

1992

Qt.

1998

2003

2010

Área

Qt.

Área

Qt.

Área

Qt.

Área

Pequena

60

0 a 240

349

47.763,4

429

58.255,60

829

74.573

612

79.450,05

Média

60

240 a

314

150.160,80

378

179.418,7

362

174.705

412

198.766,28

206.281

114

193.759,06

900

Grande

60

Mais de

0

99

197.881,50

119

231.355,1

900

117

0

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados do INCRA

O que se pode observar é o aumento do número de pequenas propriedades,
ocupando menor extensão; poucas grandes propriedades, porém, ocupando
grandes extensões de áreas.
Mencionando sobre essa desigualdade, Hoffmann e Ney (2010, p. 16)
ponderam que a
[...] desigualdade na distribuição da posse da terra, significa o aumento da
área total ocupada pelos latifúndios. Uma desigualdade fundiária elevada é
caracterizada pelo fato de haver uma grande proporção da área total
ocupada por uma pequena proporção dos estabelecimentos.

Segundo Soares (2002), a estrutura fundiária herdada no período colonial, a
qual continua promovendo a configuração do espaço agropecuário do município de
Porangatu representa a desigualdade no processo de apropriação da terra, a qual é
promovida pelos agentes produtores do campo, mantendo a hegemonia das médias
e grandes propriedades.
Ross (2003, p. 484) mostra que o "traço essencial da estrutura fundiária
brasileira é o caráter concentrador da propriedade da terra e, contraditoriamente, o
crescimento do número de pequenas propriedades”. Essa descrição marca não
somente a conjuntura dos limites do município de Porangatu, mas também todo o
contexto territorial do Brasil.
Cabe mencionar ainda, que no cenário porangatuense a questão do número
de pequenas propriedades está associado aos loteamentos de assentamentos rurais
(10 assentamentos), e ainda ao parcelamento de terras por questões de divisão de

27
57

bens. A essa realidade junta-se a questão do pequeno proprietário que sendo
pressionado pelas práticas de modernização do campo e sem condições de renda
de se adquirir práticas modernas de manejo do solo, abandona a terra ou a vende.
A marcante presença de latifundiário no município de Porangatu e o
expressivo número de efetivo de rebanho bovino, demostra com quem está a maior
parte desse rebanho e, em especial, destaca-se o predomínio da pecuária de corte
nessas áreas.
De modo geral, a manutenção do gado na propriedade requer cuidados
quanto às formas de manejo. A prática mais comum adotada é a criação em sistema
extensivo. Dependendo das técnicas que são adotadas, podem gerar desequilíbrios
ambientais que refletem na dinâmica da atividade pecuária. Como foi visto, as
oscilações no efetivo de rebanho bovino de Porangatu que ocorreram ao logo do
período de análise (figura 14), principalmente a partir dos anos de 1997, são
impulsionadas pela situação de degradação em que se encontra as pastagens.
Outro aspecto relevante quanto a situação fundiária, é registrado pelo Censo
Agropecuário do IBGE (2006, p. 115) sobre a questão da assistência técnica ao
proprietário. Segundo esse órgão,
[...] a segmentação da assistência técnica está em função de sua origem e
do tamanho dos estabelecimentos. A orientação técnica de origem
governamental está mais voltada para os estabelecimentos com área média
de 64 ha. Os estabelecimentos que têm orientação técnica particular ou do
próprio do produtor (quando este é um profissional qualificado) têm área
média de 435 ha. As empresas privadas de planejamento atendem a
estabelecimentos com maior área média (506 ha).

Essa situação revela o favorecimento acerca das grandes propriedades em
relação à manutenção da qualidade das áreas de pastagens, o que é bem diferente
na

pequenas,

principalmente

quando

isso

está

associado

à

condição

socioeconômica do proprietário.
A importância da assistência técnica está principalmente associada a
possibilidade de que, a partir dela, o proprietário possa ser esclarecido da melhor
forma de praticar o manejo da propriedade, da atividade que é desenvolvida, e ainda
se é agricultura ou pecuária, no intuito de oferecer condições de desenvolvimento e
sustentabilidade.
A formação de pastagens em qualquer sistema ou tamanho de propriedade
requer cuidados na forma de implantação, no manejo do pasto e do gado. Nesse
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sentido, a procura pelo atendimento técnico especializado ainda é um gargalo a ser
superado. Principalmente no contexto de que a quantidade de funcionários que
prestam esse serviço de forma gratuita (órgãos governamentais) não conseguem
atender a demanda, tornando insuficiente as orientações ao pecuarista e
consequentemente corroborando para que o proprietário tenha práticas de manejo
inadequadas.
A degradação das pastagens é consequência das formas de uso e manejo
as quais serão tratadas no próximo capítulo.
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4 EVOLUÇÃO DAS PASTAGENS DEGRADADAS NO PERÍODO DE
1983 A 2013 NO MUNICÍPIO DE PORANGATU/GO

A produção da pecuária pode ser descrita como um complexo sistema que
vai além da pastagem, abarca diversos elementos de produção em processo de
interação dinâmica direta ou indireta. Entre estes se destacam: o solo, as plantas, os
animais, o clima e o homem. Esse distintivo de vinculação sistêmica ocasiona
transformações de maneira que um reflete no outro.
A análise socioambiental no âmbito dessa pesquisa feita sob a perspectiva
da abordagem geossistêmica, permite constatar que as práticas de manejo
utilizadas na atividade pecuária ocasionam problemas não só de ordem econômica,
como também no meio ambiente. Por englobar a relação homem e natureza, as
ações humanas interagem com o sistema natural e, consequentemente, acarreta
alterações tanto em meio social como ambiental. Christopherson (2012) aborda que
as atividades humanas "provocam alterações consideráveis nos componentes
físicos, químicos e biológicos que constituem o sistema como um todo".
Sabendo que as ações humanas em determinado ambiente promovem
transformações no meio, cita-se nesse contexto o processo de ocupação no
município de Porangatu. As atividades produtivas, associadas à dinâmica da
pecuária em inter-relação direta com as condições da terra, têm promovido
degradação em níveis diferenciados - desmatamento, compactação do solo, erosão,
assoreamento de córregos e perda de biodiversidade - refletindo direta ou
indiretamente na dinâmica de todo o ecossistema.
Pensar socioambientalmente sobre o desenvolvimento da atividade pecuária
requer refletir em alguns pontos fundamentais para o entendimento de como a
relação do homem com a natureza pode acarretar danos que interferem nas
condições sociais e econômicas. Pondera-se que esta relação tende subordinar
cada vez mais ao processo capitalista em estão inseridos.
Nessa perspectiva, estabelecer a inter-relação entre o uso das terras no
município de Porangatu em seu processo e concepção, bem como compreender a
importância

dessa

atividade

para

a

conjuntura

econômica,

são

quesitos

indispensáveis para se perceber como a forma de manejo interfere na conjuntura
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socioambiental das pastagens e do ambiente como um todo. Inclui ainda pensar que
o processo de estabelecimento das pastagens e a atuação humana exercem
interação direta com os condicionantes naturais como solo, relevo, vegetação e
clima, ou seja, são subsistemas que interagem e reagem à ação humana.
Sob essa conjuntura, registra-se que as áreas que abrangem a extensão
territorial do município vêm passando por significativas mudanças na sua paisagem
em decorrência das formas de ocupação e expansão ligadas à exploração agrícola e
à pecuária. Ressalta-se ainda que a demanda de mercado, tanto interna como
externa (consumo de carnes e derivados do gado) estimula a ocupação de novas
áreas que nem sempre são acompanhadas dos devidos cuidados ambientais.
Aponta-se em especial, as relações que são estabelecidas entre as formas de
ocupação humana, bem como as condições de manejo da terra, que garantam a
manutenção da biodiversidade.
Assim, no processo de implantação de pastagens, os procedimentos
adotados podem interferir na estabilização da qualidade de uso em determinado
tempo e espaço.

4.1 O meio físico natural e o estabelecimento das pastagens no município de
Porangatu/GO

Entende-se o meio físico natural como condicionante das atividades em que
são realizadas pelo homem. Nesse contexto, os tipos de solo, relevo e clima
permeiam a trajetória de ocupação e exploração do meio natural. Portanto, o
conhecimento das características de cada subsistema corrobora com as formas de
uso e ocupação. É bom ressaltar, que o uso de técnicas, insumos e fertilizantes
podem mudar a condição natural, no que se refere ao solo e aos processos de
irrigação de áreas para cultivos permanentes.
A caracterização dos subsistemas (solo, relevo, clima e vegetação) bem
como as formas de uso, tem sido facilitada pelo uso de geotecnologias associadas
ao

uso

de

sensoriamento

remoto

e

geoprocessamento

permitindo

o

desenvolvimento de base de dados com amplas características da paisagem. Essas
ferramentas, além de possibilitar a vizualização de diferentes característcas, como
condições de uso de solo e tipo de vegetação existente, favorecem a análise
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espacial decorrente das interações entre os elementos do meio físico e os processos
inerentes às formas de uso e ocupação do solo. Em específico, a importância
desses para o reconhecimento das áreas de pastagens com distintos aspectos
fisionômicos.
Tendo

em

vista

os

elementos

formadores

da

paisagem,

alguns

condicionantes limitam a forma de uso e ocupação do espaço. Destaca-se a interrelação entre o homem e a natureza em que o desequilíbrio provocado pelas formas
uso tem deixado marcas irreparáveis no meio natural.
Todo ambiente é constituído por características que lhes são próprias ou
ainda venham estabelecer relações com outros lugares com processos em comum.
Incluindo o município de Porangatu nesse contexto, destaca-se o clima que é
caracterizado por possuir duas estações climáticas bem definidas: uma chuvosa
(outubro a abril, com 95% das precipitações anuais) e outra seca, (com baixos
índices pluviométricos, de maio a setembro). Destacando que os meses de agosto e
setembro registram-se as temperaturas mais elevadas (média de 37º). O tipo tropical
mesotérmico enquadra na classe Aw definida por Köppen. As evidências da
influência de estresse hídrico na região de Porangatu são sugeridos por dados de
precipitação conforme pode ser observado nas figuras 14,15,16 e 17.

Figuras 14, 15, 16, 17 – Precipitação mensal no município de Porangatu nos anos de 1985; 1995;
2005; 2010.
Fonte: INPE
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Assim, entre agosto a novembro, as pastagens no município estão com suas
capacidades de fornecimento de matéria verde em baixa, gerando consequências
danosas a alimentação do gado e à manutenção da produtividade. É nesse período
que o pecuarista se vê com necessidade de recorrer aos silos para garantir
alimentação ao gado. E nos períodos que compreendem os meses mais chuvosos
há maior crescimento das forrageiras. Esses aspectos ocorrem em condições
adequadas de nutrientes do solo.
Há de se ressaltar ainda que as chuvas não ocorrem de forma homogênea
em toda extensão territorial do município (figuras 18, 19, 20, 21), o que pode ainda
condicionar as diferenças no rendimento de pastagem com permanência de matéria
verde por mais tempo durante o ano.

Figura: 18 – Precipitação média anual no município de Porangatu no ano de 1985.

1

Figura: 19 – Precipitação média anual no município de Porangatu no ano de 1995.

2

Figura: 20 – Precipitação média anual no município de Porangatu no ano de 2005.

3

Figura: 21 – Precipitação média anual no município de Porangatu no ano de 2010.
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A variação do regime pluviométrico é pertinente ao contexto das pastagens,
por condicionar alterações ambientais no solo pela quantidade de água infiltrada.
Esse fator pode ser agravado pela compactação dos solos através de pastejo
contínuo por décadas. A diminuição lenta da capacidade de infiltração, simultânea
ao aumento do escorrimento superficial de água de chuva, são condições que
colaboram para redução da quantidade de água retida nos solos, portanto, aumento
da influência de estresse hídrico nas pastagens a qualquer alteração no regime
pluviométrico.
Quanto a vegetação original de cerrado, era caracterizada por diferentes
fitofisionomias, a qual, atualmente encontra-se bastante fragmentada e degradada.
Nessa paisagem, as espécies vegetais vêm sendo substituídas pelo intenso uso
ligado às práticas agrícolas e pecuárias. (SANO et al., 2008).
Wincander (2011) menciona que o clima, o relevo, a matéria orgânica
(vegetação) e o tempo além de controlar a formação do solo, promovem interações
complexas que são responsáveis pelos tipos de solo e sua fertilidade. Salienta-se
que nessa pesquisa consideram-se as feições do meio físico, por ser o local onde as
pastagens se desenvolvem.
O conhecimento do solo está intrínseco à condição de ocupação humana.
Seus aspectos físicos, químicos e biológicos sustentam distintas formas de vida,
desde as bactérias e micro-organismos às diferentes formas de cultivo de espécies
que alimentam a cadeia produtiva de conjunturas socioeconômicas. Considerando a
abordagem geossistêmica, o solo com seus processos pedogenéticos é um
elemento que interage diretamente com todos os subsistemas, ou seja, qualquer
desequilíbrio em uma das partes poderá afetar direta ou indiretamente o equilíbrio
dos seus componentes.
Os atributos encontrados num corpo de solo estão em detrimento dos
acontecimentos do local; assim, é importante perceber as interações antrópicas
como provocadoras de diversas alterações. Segundo Christopherson (2012), a
intervenção humana sobre os solos produzem impactos significativos que podem ser
elucidados nas formas de correções de fertilidade, que muitas vezes excedem a
capacidade de manutenção de espécies. Inclui-se pensar nas consequências
socioambientais dessa atuação, e ainda, que o solo é um subsistema que é utilizado
para garantir sobrevivência de espécies vegetais e toda espécie de seres vivos.
Da inter-relação entre os diversos componentes, surgem vários tipos de
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solos, cada tipo com suas características específicas, que se diferenciam ainda, ao
longo do seu perfil. No município de Porangatu foram identificados cinco tipos de
solos (conforme Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos). A figura 22 mostra a
espacialização desses solos.

Figura 22 – Mapa Pedológico do município de Porangatu-GO
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Destaca-se que os principais solos que abrangem maior extensão de área
no município são os latossolos e Argissolos. Considera-se nessa pesquisa a
primeira ordem de classificação por oferecer as informações suficientes e
necessárias ao contexto das pastagens. A seguir, serão descritos as principais
características desses solos.
Segundo Lepsch (2011, p. 323, 324) os latossolos podem ser descritos
como:
Solos muito intemperizados, com pequena diferenciação dos horizontes,
são ricos em óxidos de ferro, consistência friável, alta porosidade, com
colorações que variam entre avermelhadas, laranjadas e amareladas. A
textura varia de média a muito argilosa. Sua ocorrência é muito comum em
áreas de superfícies de relevo relativamente planas. As condições
climáticas e o local de existência favorecem intenso processo de
intemperismo. A maioria dos latossolos são pobres em nutrientes para
vegetais. São considerados solos ácidos e por ter baixo teor de nutrientes
necessita-se de utilização de corretivos para atividades agrícolas.

Apontando ainda a descrição das principais características dos solos, sobre
os argissolos, o mesmo autor descreve:
São solos bastante intemperizados, apresentam acúmulo de argila no
horizonte B. Sua ocorrência na maioria das vezes estão associadas aos
latossolos. Podem ser rasos ou profundos, ter alta ou baixa saturação por
bases. Sua coloração varia de vermelho a acinzentados. Ocorre em áreas
de relevo variável indo do suave a fortemente ondulado. Quando associado
aos latossolos, costuma-se situar-se em posições do relevo mais
declivosas. São considerados ácidos e pobres em nutrientes, necessitando
por isso, do uso adequado de corretivos e fertilizantes para práticas
intensivas de agricultura. (LEPSCH, 2011, p. 328)

Como foi registrado em ambas as descrições, os nutrientes do solo devem
ser analisados para utilização de práticas de cultivo. Nesse sentido, na formação da
pastagem cultivada, o pasto pode ser considerado como um cultivo que requer
cuidados no processo de implantação e manutenção.
Outro aspecto mencionado em comum são as formas do relevo em que
variam de ondulado a suavemente ondulado. A figura 23 corrobora a informação de
Lepsch sobre a ocorrência dos latossolos e argissolos em conformidade com a
forma do relevo.

Figura 23 – Unidade de relevo do município de Porangatu/GO
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O predomínio dos grupos pedológicos de argissolos (ao sul) e latossolos (ao
norte), e das superfícies de aplainamento com fraca (norte) a média dissecação
(sul), demonstram que o território de Porangatu não é homogêneo, mas tampouco
se apresenta como restritivo às práticas agropecuárias nos moldes comerciais.
Há de se considerar que essas condições do meio físico natural interferem
no processo de intensificação das formas uso e ocupação. Destacando a utilização
do solo para pastagens, Medeiros Neto (1970) alega que a profundidade do solo, a
irradiação solar, a umidade e a temperatura moderada, são fatores naturais
considerados essenciais à manutenção da pastagem. Tendo em vista de o vigor da
forrageira, depende não só do fator solo, como também da chuva, favorecendo a
rebrota.
No complexo sistema produtivo da atividade pecuária, além dos fatores
naturais mencionados anteriormente, vários outros aspectos devem ser levados em
consideração, os quais, alguns foram delimitados para essa pesquisa. Esses serão
vistos a seguir.

4.2 Considerações socioambientais de uso das terras por pastagens

A questão socioambiental considerada como um gargalo ao sistema
capitalista de produção tem sido muito discutida no âmbito da atividade
agropecuária, principalmente mediante aos contextos ligados à sustentabilidade da
cadeia produtiva da carne, leite e grãos.
No que concerne a demanda por desenvolvimento a todo custo, o
desrespeito às leis vigentes de preservação do meio natural nem sempre são
observadas. Como consequências, percebe-se o esgotamento dos ecossistemas em
decorrência do desequilíbrio, acarretando em vulnerabilidade socioambiental.
Dependendo do modelo de desenvolvimento implantado, pode desencadear uma
série de consequências negativas ao ambiente a aos grupos sociais nele inseridos.
Emerge considerar uma ruptura entre a capacidade de suporte do meio natural e as
ações antrópicas atuantes. Nesse contexto, a modernização que hora urge, nem
sempre vem acompanhada de valores e tendências de preservação e/ou
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conservação do meio ambiente.
Nessa relação, permeiam conflitos socioambientais em que os modos de
apropriação é que determinam as consequências de um sobre o outro. Tendo em
vista que a pecuária bovina é a principal economia do município de Porangatu, as
condições ambientais são um fator que devem ser levados em consideração.
Nas áreas de estabelecimento das pastagens, é comum a prática do
desmatamento para abertura de área. Seguidamente, cultiva-se o arroz, e o reuso
dessa área dá-se com o plantio de forrageiras para pecuária bovina. Essas
atividades podem contribuir para o esgotamento do solo, alterando as condições
naturais do meio ambiente e ainda interrompendo o equilíbrio natural do sistema.

4.2.1 Aspectos culturais, sociais e econômicos e o estabelecimento das pastagens

Tendo em vista que o processo de produção pecuária estruturou-se em
técnicas rudimentares de manejo do gado e das pastagens, há de se observar que a
concepção dessa atividade foi marcada por ser menos onerosa e permitir certo
desenvolvimento sem rigoroso preparo e utilização intensiva de insumos e
tecnologias, como é o caso da agricultura.
De acordo com Peixoto (1994) e Machado (2010), a manutenção da
qualidade e vigor da forrageira, o processo de implantação e manutenção, requer
alguns cuidados que devem ser levados em consideração. Pode-se destacar as
decisões técnicas que sejam capazes de manter o equilíbrio entre a exigência
nutricional do gado e a capacidade da forrageira em manter a produtividade.
A preparação para qualquer ambiente de produção requer conhecimentos
que podem ser adquiridos tanto de geração em geração como de especialistas de
diversas áreas. Em se tratando das condições do solo, a intensidade de uso e as
formas de manejo requerem conhecimentos mais aprimorados de técnicas que vão
de encontro às mais diversas conjunturas de exploração.
Considerando os vários desafios a serem superados no estabelecimento das
pastagens e aportando-se dos aspectos culturais, a condição humana é considerada
por muitos especialistas do ramo um gargalo a ser superado. Medeiros Neto (1970)
e Dias-Filho (2012) mencionam que ainda há um grande número de pecuaristas que
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ignoram as soluções técnicas de melhoramentos da produtividade do gado e do
pasto.
Ligado a essa questão ainda está a qualidade da infraestrutura das
propriedades, a falta de investimentos em decorrência da carência de renda do
pecuarista e a falta de políticas públicas que favoreçam de forma sustentável as
pequenas e médias propriedades. Balbino et al (2011) corroboram esse contexto,
afirmando que a produção de leite ou carne em pastagens, caracterizam-se pela
procura por alternativas econômicas mais viáveis em termos de custo/benefício.
Acredita-se que essa situação influencia na dinâmica da pecuária no que se refere
ao fortalecimento desse setor da economia.
No processo de estabelecimento das pastagens, a formação do pasto deve
ser considerada. Dias-Filho (2012, p. 11) afirma que
[...] em muitas áreas de fronteira agrícola, ainda persistem os vícios de
manejo praticados no passado. Nesses casos, ocorre o declínio prematuro
de produtividade dos pastos, levando à sua degradação, a qual, em última
análise, pode incentivar o desmatamento, para a formação de novas áreas
de pastagem.

Esse cenário corrobora para o enfraquecimento da pecuária, até que as
devidas providências para o melhoramento das pastagens sejam tomadas. Como
pode ser observado no capítulo anterior, Porangatu passou por períodos pendulares
da atividade pecuária, marcados pela redução do número de efetivo do rebanho
bovino. Visto que o pecuarista depende de um cenário que seja favorável a
manutenção dessa prática, o declínio da pastagem pode acarretar encargos sociais,
especialmente ligados a necessidade de condições de sustentabilidade e
permanência na atividade.
No que se refere ao estabelecimento das pastagens Ziliotto (2010, p. 4)
aborda que:
A pastagem é o principal insumo da pecuária de corte e leite. Portanto, deve
apresentar boa produtividade, qualidade, palatabilidade e longevidade. Para
que isso ocorra, alguns procedimentos ou técnicas de baixo custo devem
ser adotados, ou até mesmo o não aumento de custos.

Nesse contexto, vários aspectos interferem na qualidade de formação da
pastagem. O fluxograma na figura 24, elaborado a partir do enfoque de Zimmer e
Pimentel, mostra esses aspectos.
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Aspectos a serem observados na formação de pastagens

Figura 24 – Fluxograma elaborado pela autora a partir das abordagens de Zimmer e Pimentel Embrapa Gado de Corte, 1986.
Fonte: http://www.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/ct/ct12/. Acesso em 05 de abr. 2014.

A inobservância dos aspectos mencionados no fluxograma (figura 24) pode
comprometer a qualidade da pastagem e ainda interferir no ganho da produção do
pecuarista. Ziliotto et al (2010) acrescentam nesse processo a questão relacionada
ao controle de pragas e invasoras que deve ser estabelecido em todas as etapas de
implantação das pastagens. Para Machado (2010), boas pastagens são a pedra
angular da produção animal à base de pasto.
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Por se tratar de uma análise socioambiental, pactua-se com a proposta de
Kichel e Kichel (2011, p. 4), ao apontar as vantagens associadas à boa formação
das pastagens:
 Boa cobertura da área evitando compactação e erosão do solo;
 Maior competição com as invasoras, eliminando controle mecânico e
químico, de custo mais elevado;
 Aumento de retenção de água do solo, consequentemente haverá menor
efeito de veranicos ou seca, sobre o crescimento da pastagem;
 Maior eficiência no aproveitamento e menor perda de nutrientes;
 Maior produtividade e qualidade de forragem;
 Aumento dos micro-organismos do solo;
 Aumento da produção de carne/hectare, com menor custo;
 Produção de uma pecuária sustentável;
 Valorização da propriedade.

Sob esse prisma, a atividade pecuária é considerada por Peixoto (1994)
como sendo uma fábrica, na qual os produtos gerados a partir da matéria prima do
gado, como a carne, o leite e o couro, constituem meios de subsistência para o
proprietário, compondo estes o sistema de produção pecuário. Essa conjuntura
evidencia a importância do equilíbrio entre cada componente do sistema que
abrange a cadeia produtiva da atividade pecuária.
Dependendo de como é desenvolvida as diversas formas de uso, a atuação
do homem sobre o meio poderá provocar o rompimento do equilíbrio entre uma das
partes do sistema e gerar o desequilíbrio, que no caso das pastagens, a degradação
pode ser a principal decorrência dessa interferência.
Sob esse entendimento, menciona-se Porangatu como local em que a
atividade econômica, fortemente marcada pela pecuária, apresenta situações que
envolvem processos de degradação nas pastagens. Considera-se conveniente
discutir esse assunto, na certeza de que essa é a realidade que permeia a dinâmica
do agronegócio brasileiro.
Conforme observado no capítulo III, a intensificação da criação de bovinos
no município de Porangatu remonta à década de 1980, quando antigas áreas
orizícolas foram sendo substituídas por pastagens cultivadas.
Em decorrência dos processos de como as pastagens foram implantadas,
com as técnicas oferecidas pela conjuntura daquele momento, refletiu-se em
situações por vezes limitantes ao pecuarista.
Nas áreas de terras com certo vigor natural, que facilitava o processo de
implantação, alguns cuidados foram levados em consideração. Desses cita-se a

11
77

escolha da forrageira que em consonância com o tipo de solo e clima da região, a
mais utilizada era o Andropogon por ter suas características que se adéquam às
condições de solos mais ácidos e pobres em nutrientes, por suportar os longos
períodos de estiagem e ter boa capacidade de rebrota, o que condiciona a garantia
de alimento para o gado. Machado (2010) aponta que a quase totalidade das plantas
usadas na alimentação animal pertence a duas famílias de forrageiras: gramíneas e
leguminosas. O Andropogon é considerado uma gramínea.
O significativo aumento do rebanho bovino provocou a necessidade de
ocupação de novas áreas, e nelas outras forrageiras também foram sendo inseridas
como é o caso do Braquiária Brizantha (também conhecida como capim angola); seu
enraizamento espalha-se pelo solo garantindo boa cobertura vegetal, o que é
interessante também para a proteção do solo.
Ressalta-se que a agricultura não deixou de existir, porém uma sobressaiu
em relação a outra em termos de abrangência de área. As figuras 25, 26, 27 e 28
espacializam a direção e áreas de abrangência da agricultura e da pastagem.

Figura 25 – Mapa de uso do solo do município de Porangatu - 1985
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Figura 26 – Mapa de uso do solo do município de Porangatu - 1995
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Figura 27 – Mapa de uso do solo do município de Porangatu - 2005
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Figura 28 – Mapa de uso do solo do município de Porangatu - 2010
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Um fato que pode ser observado é a distribuição aleatória e a transitoriedade
das áreas de pastagens e agricultura em todos os períodos mostrados. Observa-se,
contudo, como a presença da ação antrópica já era marcante no período de 1985, o
que é revelado na grande área cultivada. A ocupação mais intensa ocorre nas
proximidades das estradas que dão acesso há vários lugares no município. Esse
contexto corrobora o fato de que os elementos - estrada e cidade favorecem o
movimento de produtos e serviços e intensa exploração do solo. Nessa análise,
verifica-se a ocorrência de intenso processo de uso devido a facilitação do aceso à
serviços de manutenção de máquinas como tratores, escoamento e transporte de
matérias primas e outros que são do convívio rural. Ainda menciona-se a busca por
diversos serviços inerentes ao espaço urbano.
No decorrer do período de análise, as atividades agropecuárias foram
modificando a paisagem porangatuense, configurando-se em feições diferenciadas a
partir da intensificação do uso induzindo a processos degradativos em diferentes
níveis. Inclui-se ainda aludir a tenacidade das atividades agrícolas e pecuária sobre
as mesmas áreas e a expansão para novas áreas. Desse modo, a intensa
exploração pode conduzir ao esgotamento do solo, se não forem adotadas
providências cabíveis ao contexto ambiental.

4.3 Pastagens degradadas no município de Porangatu/GO

O processo de degradação das pastagens está em consequência do
desequilíbrio que ocorre pela intensificação de uso e das diferentes formas manejo
do gado e do pasto. Desse modo, as práticas que são estabelecidas pelo pecuarista
interferem na vitalidade das pastagens e do rebanho, e podem comprometer ainda
no rendimento e a valoração econômica da propriedade e do animal.
Tendo em vista os vários conceitos de degradação de pastagens, adotou-se
nessa pesquisa o de Dias-Filho (2011), pela quantidade e relevância de pesquisas
feitas sobre a temática em questão, e por considerar a questão socioambiental no
âmbito das suas discussões.
Segundo o autor, uma pastagem pode ser considerada degradada ou em
degradação, "quando dentro de um universo de condições de produtividade ocorre
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acentuada diminuição da produtividade da capacidade ideal para determinada época
do ano, e ainda considera a perca de capacidade de acumular biomassa", (DIASFILHO, 2011, p. 20). Sobre essa concepção, buscou-se entender o contexto de
Porangatu, na tentativa de explicitar a problemática vivida pelos pecuaristas.
O conhecimento dos processos de degradação decorre da utilização de
indicadores como sendo informações importantes a serem consideradas na questão
da sustentabilidade de produção pecuária. Para Dias-Filho (2011); Macedo e
Zimmer (1993), as alterações na feição das pastagens que mostram desde a perca
de vigor da forrageira, perpassando pela entrada de invasoras e culminando com
processos erosivos, são situações que põem em risco a produtividade pecuária.
Nesse contexto, além dos aspectos já analisados no processo de formação das
pastagens, há de se ponderar que a etapa subsequente requer cuidados
importantes que devem ser levados em consideração. Esses são mostrados na
figura 29.

Figura 29 – Alguns cuidados que devem ser levados em consideração na formação das pastagens
Fonte: Gráfico elaborado a partir da abordagem de Dias-Filho (2011).

A desatenção para esses aspectos podem afetar a produtividade da
pastagem e ainda levar a inviabilidade econômica da produtividade.
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4.3.1 Fatores que influenciam na degradação das pastagens: práticas que interferem
no contexto socioambiental

A partir da análise dos aspectos relacionados a viabilidade da produtividade
pecuária, é possível estabelecer que os indicadores de degradação estão
correlacionados tanto aos aspectos da formação, quanto aos tipos de manejo que
são praticados.
Sobre a definição das características correspondentes aos níveis de
degradação, Dias-Filho (2011, p. 18), Nascimento Júnior (2001, p. 36) compactuam
afirmando que a "caracterização de indicadores da degradação de pastagens é
tarefa difícil, pois não existe uma metodologia uniforme para esse fim". Os autores
mencionam, ainda, que é preciso levar em consideração o contexto da região, para
estabelecer quais processos degradativos ocorrem. Uma vez que dependendo da
região, a quantidade de chuva, o tipo de solo pode corroborar aos aspectos
considerados como constituintes de pastagens degradadas.
Nessa pesquisa com enfoque geográfico, optou-se pela observação e
análise visual da paisagem. Essa foi feita com visitas em campo em boa parte da
área que abrange o município. Precedente ao trajeto percorrido foram feitas
consultas com engenheiros agrônomos e leitura de referenciais teóricos para
delimitar os aspectos a serem observados em campo. Na oportunidade de campo
foram realizadas entrevistas (apêndice 1) com os proprietários no intuito de validar
as informações observadas.
Narrativas feitas por pecuaristas que tem suas propriedades no município de
Porangatu mostraram que as pastagens foram estabelecidas há mais de 30 anos:
dessas, 10% não efetuaram nenhum tipo reforma. Os outros 90% já reformaram as
pastagens pelo menos uma vez (considera-se aqui o período de 1983 a 2013).
Desses que já realizaram algum tipo reforma, boa parte não a fizeram obedecendo
aos critérios técnicos, no processo de estabelecimento das pastagens, bem como às
formas de manejo posterior à sua formação.
Nessa conjuntura, vários argumentos foram mencionados. Dentre os quais
cita-se a carência de assistência técnica favorável à condição socioeconômica do
pecuarista. Levantamento feito pela Associação Brasileira de Exportação de Carne ABIEC (2009) mostrou que a situação nesse contexto pode ser identificada no
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processo de formação e manutenção das forrageiras, relacionadas ao manejo de
pastagem ineficiente ou inexistente, gestão de propriedade inadequada, falta de
assistência técnica e acesso restrito ao crédito. Nessa perspectiva, ressalta-se
ainda, a questão da tradição que é passada de geração em geração, onde muitos
pecuaristas resistem a busca por assistência especializada, outros não acreditam
que as possiblidades de manejo sejam válidas, por haver necessidade de trocas de
animais, de práticas tradicionais insustentáveis ao contexto atual, e assim, essas
são as realidades intrínsecas ao processo de produção pecuária de Porangatu.
Ainda sobre as formas de manejo, considera-se importante ressaltar que, de
alguma forma, mesmo sem seguir rigorosamente aos critérios adequados, algum
tipo de manejo já foi adotado. No contexto local foram apontados: substituição de
animal - de gado leiteiro para gado de corte, permuta de animal no pasto - a
propriedade é dividida com cercas (piquetes em tamanhos de áreas maiores) para
oportunizar período de repouso de um pasto, enquanto outros são utilizados. A
alternância de práticas de cultivos agrícolas na área de pastagem, também perfaz o
itinerário de produção agropecuária.
Mediando esse contexto, o uso de fertilizantes e insumos, se forem
incipientes, pode se tornar um impedimento da qualidade e da produtividade
pecuária. Tendo em vista que são áreas de solos ácidos e com poucos nutrientes, a
formas de exploração ligadas tanto à pecuária como à agricultura requer adição de
corretivos e fertilizantes. Outras práticas também permeiam esse cenário, porém
essas foram as mais percebidas.
Sobre os tipos de forrageiras que foram estabelecidas no período de análise,
identificou-se que há uma variação das espécies. No processo de concepção, duas
foram destacadas: o Andropogon gayanus e as Braquiárias de espécies Paniceae. A
implantação dessas deve-se a aceitação das condições do solo e do clima da
região. Na ocasião das reformas, outras espécies foram e estão sendo introduzidas
nessa última década, citam-se os Panicuns (Massai e Mombaça).
Ressaltando sobre o Andropogon, esta espécie com o decorrer dos
sucessivos anos de uso sem práticas conservacionistas formam touceiras, e essas à
medida que vão ficando velhas deixam áreas do solo desprotegidas, deixando-as
susceptíveis ao pisoteio direto do gado, agravando o processo de compactação do
solo. Além disso, essas touceiras ficam também com aspecto pontiagudos, e são
recusados pelo gado, quando ao baixar para morder o capim, tem sua face espetada
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pelas pontas mais firmes e antigas. As áreas onde são cobertas por essa espécie,
são as que apresentam maiores índices de processos de degradação.
Sobre as braquiárias, em especifico a espécie brizantha, a mais comum na
região, garante maior proteção ao solo, não só pela forragem da área de entorno de
crescimento de suas folhas, mais também pela formação de palhadas, que ajudam
na proteção do solo. Não significando que são áreas que não apresentam índices de
degradação, pois a pressão provocada pelo uso consecutivo, também pode exaurir a
capacidade de suporte da espécie na manutenção da qualidade do pasto.
Ponderando que os fatores que levaram à degradação das pastagens no
município de Porangatu estão associados às práticas adotadas pelos pecuaristas no
processo de estabelecimento das pastagens, bem como às formas de manejo
subsequentes, o estado em que as mesmas se encontram variam em diferentes
níveis de degradação. A figura 30, elaborada a partir das visitas a campo, mostra a
conjuntura das pastagens no ano de 2013.

Figura 30 – Mapa de uso do solo do Município de Porangatu no ano de 2013

21

22
88

Perfazendo um comparativo entre as formas de uso e manejo praticadas e o
demonstrativo de níveis de degradação apontados na figura 29, pode-se induzir que
as práticas adotadas na atividade pecuária tem deixado a maioria das áreas de
pastagens com algum nível de degradação. Salienta-se que os processos
degradativos das pastagens comprometem o maior grau de rentabilidade produtiva
da pecuária.
Na visão de Nascimento Junior (2001), a identificação dos níveis de
degradação pode ser baseada em características singulares a esse processo. Os
graus de degradação das pastagens apontados por Barcelos (1986) e Dias Filho
(2011) consideram: vigor da forrageira, aparecimento de solo descoberto, plantas
daninhas e a ocorrência de erosão hídrica.
Diante das várias concepções sobre os estágios de degradação, considerase os níveis apontados por Dias-Filho (2011): leve, moderado, forte e muito forte. O
Quadro 1 mostra os níveis de degradação e os parâmetros correspondentes.

QUADRO 1
Níveis de degradação das pastagens
Nível de Degradação
Leve
Moderado

Forte

Muito Forte

Parâmetro correspondente
Leve queda na população das forrageiras com baixa
ocorrência de plantas invasoras
Baixo vigor e diminuição das plantas forrageiras e
cobertura do solo, processo um pouco mais intenso que
o nível leve
Menor ocorrência da planta forrageira, aumento de
plantas invasoras em relação ao estágio anterior, mais
áreas descobertas
Devido a compactação do solo áreas descobertas,
pouca ou nenhuma forrageira disponível, perda de solo
por erosão.

Fonte: Adaptado de Dias-Filho (2011).

Esses níveis de degradação e os parâmetros correspondentes foram
observados no contexto do município de Porangatu durante a realização da
pesquisa de campo. A figura 31 ilustra diversas realidades de pastagens que foram
observadas durante a pesquisa de campo.
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Figura 31 – Evidências de pastagens degradadas (níveis leve, moderado, forte e muito forte) com
presenças de plantas daninhas e áreas sem vegetação, que foram observadas durante a pesquisa de
campo.
Fonte: GARÇÂO, Lucimar. Fev. 2013.

Baseada nos dados da elaboração do mapa sobre a situação do solo, a
tabela 2, mostra os quantitativos de áreas em que apresentam algum tipo de
degradação.
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TABELA 2: OCUPAÇÃO DO SOLO E QUANTITATIVOS DAS ÁREAS
Classe

Km2

metros2

Hectare

Agricultura

717,82

717.823.000,00

71.782,30

14,88

Área Urbanizada

16,05

16.045.500,00

1.604,55

0,33

Cerrado Nativo

788,60

788.601.990,00

78.860,20

16,35

Drenagem

7,25

7.252.730,00

725,27

0,15

Pastagem - Degradação Muito Forte

248,96

248.957.990,00

24.895,80

5,16

Pastagem - Degradação Forte

155,13

155.133.000,00

15.513,30

3,22

Pastagem - Degradação Moderada

2.135,04

2.135.040.000,00

213.504,00

44,27

Pastagem - Degradação Leve

753,66

753.656.980,00

75.365,70

15,63

TOTAL

4.822,51

4.822.511.190,00

482.251,12

100,00

%

Fonte: Adaptado da Imagem: Landasat -8 sensor TM, data: 17/02/2013.

Considerando os percentuais apontados e em comparativo com a área de
abrangência, percebe-se que dos 68,28% das pastagens, 59,90% estão em
degradação, processo que vai do nível leve ao moderado. Para Dias-Filho (2011,
p. 24) isso significa que "teriam suas produtividades facilmente recuperadas
mediante intervenções pontuais relativamente simples". Pondera-se que nesse
estágio, ainda é considerável a capacidade produtiva da pastagem.
Os outros 8,38% das áreas apresentam níveis de degradação forte e muito
forte, ou seja, ocorre nesse estágio a pressão das plantas invasoras e a
incapacidade produtiva do solo em estabelecer a troca de nutrientes favoráveis à
sua manutenção, além da presença de processos erosivos. Nesse contexto, o autor
considera que são áreas que necessitariam de estratégias de recuperação mais
drásticas, normalmente envolvendo a renovação das pastagens.
Ressalta-se que não foi considerada a presença de cupins/ cupinzeiro como
sendo parte do processo de degradação na análise do município de Porangatu, por
que, após várias leituras, percebeu-se que muitos pesquisadores consideram que
esse não seja um indicador agravante de pastagens degradadas mesmo que na
pastagem tenha presença de ninhos térmitas. Pondera-se que apesar de marcar
presença nas pastagens, principalmente nas mais velhas, isso não significa
necessariamente considerar a perda de vigor da forrageira e do solo (VALÉRIO,
2006).
Os estágios de degradação podem ocasionar situações que vão desde o
âmbito socioambiental ao âmbito socioeconômico. Referente aos socioambientais
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cita-se a perda da fauna e da flora do solo, processos erosivos com conseguinte
assoreamento de córregos e rios com consequente diminuição do volume de água,
desmatamento das matas ciliares par maior abrangência de área para formação de
pastagens. Quanto aos aspectos socioeconômicos, pode-se apontar a morte de
animais, redução do quantitativo de rebanho bovino, mais gasto com insumos,
menor valoração da propriedade e do gado,

diminuição de lucro e renda do

pecuarista, e em casos mais graves, até mesmo no êxodo rural (quando a criação
de gado é a única fonte de renda). Martha Júnior (2007, p. 29) ainda aponta que:
[...] a degradação das pastagens em adição aos problemas de ordem
econômica, determina problemas ambientais, gerando com o tempo
impactos sociais indesejáveis, uma vez que a redução de empregos, da
qualidade de vida e, consequentemente, do estímulo à permanência do
homem no meio rural.

Essa realidade, por ser inquietante, pode servir de estímulo para o
desenvolvimento de inovações que sejam rentáveis e sustentáveis para a produção
de bovinos no pasto.

4.4 Reconfiguração do espaço rural: alguns reflexos da degradação das
pastagens

A degradação das pastagens traz consequências que podem ser
consideradas positivas e negativas. Esse item da pesquisa aponta alguns dos quais
são recorrentes no município de Porangatu.
Sabendo que a exploração intensiva provoca alterações que levam o
desequilíbrio do meio, a degradação das pastagens constitui-se de uma série de
consequências que vão além da relação entre o pasto, o gado e o manejo. É
importante mencionar o desequilíbrio socioambiental.
Essa situação pode ser observada nos córregos. A falta de água fluvial em
propriedades rurais que sustente a atividade pecuária é uma realidade que
condiciona a busca por alternativas, como exemplo, cita-se a perfuração de poços
artesianos. Ainda nesse contexto, outra consequência é o definhamento do animal
provocado pela falta de água e alimento suficientes à sua manutenção,
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principalmente nas propriedades que não tem condições financeiras de adquirir as
técnicas dão aporte ao manuseio adequado do gado e do pasto. A perca de animais
é um fato recorrente dessa situação.
Constata-se que após anos de exploração da pecuária, o cenário
porangatuense, passa por mudanças no contexto de uso do solo. A pecuária, que
por um certo tempo abrangia a maior extensão de área na ocupação das terras,
passa a dividir espaço com o cultivo da soja – o que é evidenciada certamente da
necessidade de mudança no manejo do uso do solo, possivelmente influenciada
pela necessidade de melhoria da qualidade das pastagens.
Desse modo, o momento contemporâneo vincula-se à integração entre
lavoura e pecuária, ao melhoramento genético dos animais - Inseminação Artificial
em Tempo Fixo - IATF, a ampliação das formas de manejo do pasto e pastagem formação de mais áreas de piquetes, ao confinamento de animais, etc. Devido à
articulação entre as características naturais da terra, como a fertilidade e a
topografia, e as necessidades estabelecidas pelos sistemas agropecuários nos
moldes capitalistas, vai se reconfigurando o contexto do agronegócio de Porangatu.
A soja forma a base da reconstituição do modelo técnico de produção no
espaço

do

cerrado,

influenciando

além

das

condições físico-naturais,

as

econômicas.
Evidenciando as periodizações da dinâmica de uso e ocupação do solo no
cerrado porangatuense, e relacionando as frentes de expansão e exploração desde
1983 até 2013, destacam-se que as principais atividades produtivas relacionadas à
agricultura e pecuária, são reflexos da dinâmica espacial capitalista, que sempre
estiveram ligadas aos aspectos naturais característicos do município.
Se na década de 1970 e início de 1980 foi o arroz que mereceu destaque na
agricultura porangatuense, a partir de então configura-se a presença da soja como
uma realidade. A figura 32 aponta a crescente produção de soja no município.
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Figura 32 – Produção agrícola de soja / ton., município de Porangatu/GO – 1990 - 2012
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do IBGE.

A considerável evolução da produção de soja aponta para as mudanças na
forma de uso e ocupação da terra, em que as pastagens estão degradadas e
emerge a necessidade de reformas.
Todavia a predominância concentra-se na atividade pecuarista, embora os
novos

arranjos

produtivos

estejam

promovendo

a

refuncionalização

das

propriedades rurais, incorporando a integração entre lavoura e pecuária, como
tentativa de viabilizar a reforma de pastagens consideradas em degradação.
O contexto do avanço da fronteira agrícola da soja em direção ao norte
goiano, mesmo que aconteça em momento histórico distinto, guarda similitudes
marcantes com aqueles registrados nos domínios meridionais do Cerrado, quais
sejam: busca por terras de custo mais acessível (com aquelas associadas a
pastagens degradadas); relevos planos e solos adequados (sem restrições ao uso
da mecanização agrícola); infraestrutura mínima de escoamento das safras (a
exemplo da BR-153); entre outras variáveis.
Um dos traços marcantes desse tipo de desenvolvimento voltado para a
agropecuária é a oscilação do mercado consumidor, indicando a necessidade de
inovações para garantir a continuidade da cadeia produtiva ligada à atividade
pecuária. Considerando o número de cabeças de gado, mesmo com algumas
oscilações, e a diminuição da área territorial desde a emancipação do município,
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percebe-se a tendência de intensificação do uso do solo.
Aliada a essa situação desafiadora que demanda por uma conformação
diferenciada para a atividade pecuária, uma nova reconfiguração permeia a
paisagem. É o avanço das novas fronteiras agrícolas, que chegam ao norte goiano
para refuncionalizar o espaço.
Nos dizeres de Peixinho (2006, p. 35), essa dinâmica social
[...] é, portanto, o movimento, o processo espacial dado à relação das
mudanças que as ações sociais produzem modificando o espaço
construído. Estas mudanças promovem a criação de novas formas
espaciais funcionalizadas para atender às demandas socioprodutivas do
período técnico atual.

As mudanças espaciais imbuídas de novas caracterizações geoespaciais
integram possibilidades de reuso do solo, o que em Porangatu se reflete na
integração de atividades produtivas ligadas à pecuária – algo que configura uma
tendência histórica de ocupação do território. Ressalta-se que a distribuição das
áreas de pastagens e lavouras na sua dinamicidade toma novos direcionamentos,
principalmente a partir da última década, com o avanço das fronteiras agrícolas e
ainda impulsionadas pelo rumo à Amazônia e às últimas reservas de Cerrado.
Assim, as alteridades giram em torno de um novo modelo produtivo, por
meio da integração entre lavoura e pecuária, e ainda impulsionadas pelo
melhoramento genético do rebanho e da criação de gado em sistema intensivo. Citase o sistema intensivo devido ser esta uma realidade que mesmo de forma
incipiente, está se incorporando no cenário municipal.
A intensificação, tanto do cultivo de soja quanto do aumento de rebanho
bovino e a forma de criação do gado, certificam uma nova realidade econômica
municipal, com a economia altamente vinculada ao setor agropecuário.
Nesse arranjo espacial, a atividade agropecuária marca uma reconfiguração,
em que novos investimentos são atraídos para a região. Martha Júnior (2007, p. 30)
aponta que o crescimento da população urbana, maior taxa de crescimento
econômico, maior renda e as mudanças de hábitos alimentares são fatores que
influenciam nesse contexto.
É importante internalizar que para garantir a continuidade de crescimento no
mercado, novas empresas adentram no espaço. De acordo com pesquisas feitas
pelo Sindicato Rural de Porangatu e na Agrodefesa, o município passa a acolher no

29
95

novo modelo produtivo a Syngenta, empresa do ramo de agronegócio que está se
instalando, com o objetivo de arrendar terras para o plantio de soja. É certo que em
decorrência desse processo as mudanças na condição da propriedade rural poderão
ser observadas nas extensas áreas de monoculturas de integração.
De acordo com Gonçalves; Francini (2007, p. 3):
A recuperação ou reforma de pastagens degradadas é um dos principais
objetivos da integração, onde a produção de grãos numa área degradada
de pastagem ajuda na amortização de custos da mesma, pois a correção
química e a adubação dos solos, exigido pela lavoura recupera a fertilidade
perdida na pastagem.

O sistema de Integração Lavoura e Pecuária pode beneficiar o tratamento do
gado, principalmente porque o município passa por longo período de estiagem, que
vai de junho a outubro. Ainda conforme Gonçalves; Francini (2007), a produção de
pasto, forragens e grãos para a produção animal é que tornam a integração lavoura
e pecuária fundamental para a sustentabilidade do sistema agropecuário.
A recuperação de pastagens degradadas deverá ter papel decisivo nesse
processo de modernização, tornando possível o aumento da produção, sem a
expansão das áreas de pastagem. Para Dias-Filho (2011), o aumento da
produtividade e a preservação ambiental deverão ser o foco central dessa
modernização, conciliando a crescente demanda mundial por proteína animal com a
redução dos desmatamentos.
O projeto pecuária verde, elaborado a partir da necessidade de recuperação
de pastagens degradadas, e apoiado no maior aproveitamento da propriedade,
apresenta um modelo de pecuária moderna, onde a harmonia entre as partes (solo,
pasto, animal) aparecem como oportunidade de sustentabilidade com melhor
aproveitamento econômico. A ideia que é disseminada é a de produzir mais em
menos espaço, ou seja, intensificar o uso com manejo adequado. O maior desafio,
está na conscientização dos produtores pecuaristas de que essa, é uma
possibilidade que pode garantir melhores condições socioambientais.
Assim pode-se afirmar que se por um lado a degradação trouxe relevantes
problemas socioambientais, por outro, forçou-se a busca por alternativas que visem
a modernização das práticas agropecuárias.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Perpassando pelas bases teóricas, as quais serviram de aportes para
elaboração de conceitos e discussões no decorrer do desenvolvimento da pesquisa,
foi possível conhecer a dinâmica da produtividade agropecuária no contexto de uso
e exploração do solo. Essa dinâmica, analisada numa perspectiva geossistêmica,
possibilitou perceber que as alterações em um ambiente pode ocasionar
consequências em outro.
O desenvolvimento da atividade agropecuária atua sobre um contexto
ambiental e constitui-se de bom exemplo de como a inter-relação entre o homem e
meio natural (solo, clima, vegetação, relevo e pastagens) podem interferir no
equilíbrio e funcionamento do sistema. Certamente que a exploração do solo sem o
conhecimento de técnicas conservacionistas, pode acarretar danos ambientais
irreversíveis.
A dinâmica da atividade agropecuária brasileira na busca por melhor
desenvolvimento econômico incorporou no processo produtivo, práticas de uso do
solo, que nem sempre foram acompanhadas da preocupação de adotar técnicas
conservacionistas, gerando sérios problemas ambientais.
Afirma-se que em todas as regiões do território nacional, a predominância da
atividade agropecuária está associada aos anseios da dinâmica de mercado
externo. Abrigando-se nos moldes do sistema capitalista, é estimulada pelas
commodities para amparar a intensificação de uso do solo. A modernização das
formas de manejo com uso de técnicas que requer grandes investimentos é
concebida principalmente pelas grandes empresas rurais, trazendo uma nova
fisionomia na paisagem.
Assim, grandes extensões de terras são ocupadas pela monocultura das
pastagens, da soja e da cana-de-açúcar. Embora a atividade agropecuária
incorporada aos mais modernos e atualizados avanços tecnológicos, as condições
naturais continuam sendo condicionantes fundamentais para a expansão da
produção. Ainda sob esse prisma, é possível afirmar que o progresso técnico não
acontece em toda a extensão territorial, ou seja, ainda há extensas áreas que
adotam práticas rudimentares de manejo, condição que é submetida pelo nível
socioeconômico do proprietário rural e pela tradição que acompanham gerações.

31
97

Nessa conjuntura, considerando que o pasto é uma forma de cultivo e que o
uso indiscriminado é uma realidade, é inegável que haja desequilíbrios ambientais
sobre a paisagem brasileira, tendo em vista que as formas de manejo nem sempre
são acompanhadas de práticas de manejo adequadas à conservação da
biodiversidade.

Cita-se como consequências dos sucessivos anos de uso

desacompanhado da preocupação de preservação dos recursos naturais, as feições
erosivas que desencadeiam sedimentos aos mananciais, diminuindo o índice de
vazão fluvial.
A escassez de chuva e a má condição de formação das pastagens e de
manejo contribuem para redução da rentabilidade da produção, já que a água é um
importante elemento da alimentação do gado. Tendo em vista que é considerável a
redução do volume de água fluvial no município de Porangatu, que passa por um
longo período de estiagem nos meses de junho a outubro aproximadamente,
aponta-se o estresse hídrico natural como fator que impulsiona o pecuarista a
buscar fontes alternativas que acabam por inviabilizar a manutenção do gado. A má
qualidade das pastagens não se deve apenas ao estresse hídrico, uma vez que a
compactação e a baixa fertilidade do solo são elementos contribuintes.
É importante salientar que há perdas de animais no período das secas pela
falta de pastagem e água, fatores que levam o gado a perder energia e peso,
podendo chegar a óbito. Como as pastagens na área em questão estão em estágio
de degradação moderada, pode-se afirmar que têm tempo reduzido de tolerância ao
estresse hídrico, e portanto aparecem como as mais afetadas por desajustes
climáticos.
Seguindo as perspectivas de produção, outro apontamento que pode ser
mencionado é o declínio da qualidade da pastagem devido aos sucessivos anos de
pastejo do gado, sem as práticas de manejo adequadas. Considerando o pasto
como uma monocultura, não se deve pensar na sua utilização sem revitalização com
aplicação de insumos favoráveis ao vigor da forrageira e do solo. Mediante esse
contexto o agropecuarista se vê diante do grande percentual de áreas degradadas
ou com baixa produtividade, ficando a atividade agropastoril comprometida.
A procura para ocupar novas áreas e até mesmo abandono da área
anteriormente utilizada passa ser uma realidade. Esses aspectos colaboram para o
enfraquecimento da atividade pecuária nas propriedades que não adotam medidas
adequadas à manutenção das pastagens. Os fatores que interferem para a não
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adoção de medidas adequadas estão associados à condição socioeconômica do
proprietário, ao tradicionalismo cultural e a falta de busca por assistência técnica
especializada, preferindo seguir métodos tradicionais de cultivo das pastagens. A
insuficiência de profissionais especializados para prestar assistência técnica por
parte de órgãos governamentais, também é uma realidade.
Nesse contexto, faz-se necessário a conscientização do uso correto do solo
associado

ao

manejo

adequado

para

possibilitar

benefícios

rurais

ao

produtor/pecuarista. Assim, em áreas onde o solo é utilizado para pastagens, se não
forem adotadas medidas que eliminem as causas que possam provocar a
degradação, estas podem ter sua fertilidade exaurida. Doravante, a recuperação
dessas áreas deve ser tanto química como biofísica. Desse modo, torna-se
necessário conhecer o modo de exploração que tem contribuído para a degradação
das áreas de pastagens.
A análise dos dados dos gráficos, tabelas e mapas mostraram que a maior
extensão de áreas, 59,90% de pastagens no município encontra-se em processo de
degradação, e conforme aponta Dias-Filho (2011) nesse estágio o processo de
recuperação requer intervenções relativamente pontuais. Por conseguinte, essas
intervenções estão relacionadas à necessidade de investimentos quanto a
infraestrutura de gestão da propriedade, de técnicas de manejo a serem adotadas,
de apoio técnico especializado ao pecuarista, dentre outros que possa garantir a
geração de rentabilidade e garantir a sustentabilidade da produção, de maneira
ainda a afirmar a viabilidade da atividade pecuária no município.
O uso das pastagens é feita na sua maioria por gado de corte, e a principal
forrageira das pastagens são: nas áreas de formação mais antiga predominam o
capim andropogon e a braquiária brizantha, enquanto nas áreas que estão passando
por reformas, é o Massai que vem ganhado mais espaço. A escolha do último é feita
levando em conta as características de melhor formação de matéria verde,
garantindo maior agrado alimentício ao bovino. Há de se levar em consideração
ainda a relevância das características naturais para adoção do tipo de forrageira.
Como visto, os latossolos e argissolos predominam na maioria da extensão territorial
de Porangatu. De modo geral, pode-se afirmar que a degradação das pastagens no
município,

está

associada

a

consequências socioambientais.

conjunturas

socioeconômicas

e

acarretando
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Na modernização da pecuária, a busca por melhor produtividade, a boa
formação

da

pastagem

pode

garantir

maior

lotação

de

bovino,

melhor

aproveitamento da propriedade e maior rentabilidade. Quanto às áreas degradadas,
onde são adotadas formas de manejo para recuperações adequadas, a degradação
das pastagens passa a ser um obstáculo superado. O fluxograma (figura 33) aponta
vários fatores que podem contribuir para evitar a degradação.

Figura 33 – Fatores que podem ser adotados para evitar a degradação das pastagens
Fonte: Elaborado a partir de dados de análise da autora.

A inobservância desses fatores provoca a insustentabilidade desse sistema
produtivo, tendo como reflexo, além de processos erosivos, o aumento de pressão
para novas fronteiras. Outro impacto que pode ser observado é o uso de queimadas
para facilitar a rebrota das forrageiras. Sobre as queimadas, é importante ressaltar
que a sua prática contínua torna vulnerável a ciclagem dos nutrientes do solo,
gerando desequilíbrio ao sistema natural. Assim, qualquer instabilidade que ocorra
em um desses aspectos afeta a sustentabilidade da cadeia produtiva da pecuária.
Destaca-se que o apoio técnico especializado ligado ao estabelecimento da
forrageira adequada do manejo correto do solo e do pasto favorecem a contenção e
a recuperação das pastagens degradadas.
Assim sendo, considera-se que o município de Porangatu, como em outras
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regiões do território brasileiro, passa por uma reconfiguração das formas de uso do
solo, resultado de longos anos de utilização intensa com técnicas tradicionais
engendradas aos contextos culturais, econômicos e ambientais. Logo, o fim de uma
realidade socioprodutiva pode oportunizar o começo de uma nova conjuntura
socioambiental.
No atual cenário, a necessidade de recuperação de áreas degradadas
concilia com a elaboração de novos modelos produtivos. Assim a integração das
atividades produtivas, marca essa inovação, associada ao ainda contexto da
realidade para produzir mais em menor espaço. Nota-se que, em Porangatu essa é
uma prática daqueles que detém maiores propriedades e consequentemente maior
poder de capital para subsidiar o custeio de reformas de pastagens via integração
com a agricultura. O cultivo da soja adentra ao espaço rural, configurando uma nova
paisagem. Há de se ressaltar, que a introdução de um padrão tecnológico que
privilegia o uso de máquinas pesadas ainda é restrita para certas áreas, em
específico, as relevo mais acidentado.
Outra realidade observada no decorrer da pesquisa de campo foi a
existência de propriedades com práticas de confinamentos de gado de corte, mesmo
que incipiente, essa realidade avigora a intensificação da atividade pecuária.
Na intenção que essa pesquisa possa contribuir para melhorar o
conhecimento da atual conjuntura da pecuária no município de Porangatu,
recomenda-se a disseminação das informações que foram descritas via realização
de “Dia de Campo” com produtores pecuaristas, com vistas de lançar a semente de
conscientização da produção sustentável da atividade pecuária.
Mediante a abrangência da temática abordada, sugere-se outras novas
perspectivas de estudo. Sabendo da importância da relação solo e relevo, para o
contexto do desenvolvimento, mediante a modernização das atividades com uso de
tecnologias avançadas, pergunta-se: o que ainda pode ser considerado como
obstáculo para o avanço das novas fronteiras agropecuárias? Em se tratando de
pastagens, aponta-se como vindouro, analisar as influencias morfopedológicas no
desenvolvimento da atividade agropecuária.
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APENDICE 1

MODELO DE QUESTIONÁRIO PLICADO PARA A ANÁLISE SOCIOAMBIENTAL
DO

AVANÇO

DAS

PASTAGENS

DEGRADADAS

NO

MUNICÍPIO

DE

PORANGATU - 1983 A 2013

1 - Quantos alqueires de terra possui a propriedade? (Hectares)
___________________________________________________________________
2 - Qual o tipo de atividade que foi desempenhada nos últimos 20 a 30 anos na
propriedade?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3 - Se há criação de gado, quantas cabeças em média mantêm na pastagem?
___________________________________________________________________
4 - Quando foram formadas as pastagens dessa propriedade?
___________________________________________________________________
5 - Qual o tipo de capim que foi plantado?
___________________________________________________________________
6 - Porque fez a escolha desse capim?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7 - Depois que plantou já fez alguma reforma do pasto? Qual? Como?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8- Tem algum problema com relação à pastagem formada? Ela é suficiente no
período das secas? Ou acrescenta o trato com silagem?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

