
XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                         1 

A PECUÁRIA EXTENSIVA E OS IMPACTOS AMBIENTAIS NA BACIA DO 
RIO MACHADO - REGIÃO AMAZÔNICA 

João Paulo Papaleo Costa Moreira1*; Emerson Andrade de Souza1; Leonardo Rosa Andrade1; 
Andrew Reid Bell2 & Margarida Marchetto1  

RESUMO: Este artigo analisa a cadeia de produção dos pecuaristas na Bacia do Rio Machado no 
Estado de Rondônia. Destaca os modos pelos quais os fazendeiros tomam decisões através da escala 
de produção, visto por uma amostra de 240 propriedades, classificadas em 11 faixas de tamanho. 
Analisa, também, as conseqüências da forma de criação de gado na qualidade da água, tais como os 
processos de erosão e a entrada de sedimentos nos cursos d’água e apresenta a densidade média de 
cabeças de gado por propriedades encontradas na Bacia. Por fim, desenvolve um índice de ameaça 
por faixa de terra baseado nas decisões tomadas pelos produtores e mostra que os pequenos 
produtores precisam ter um foco maior dos órgãos públicos que monitoram e educam. 

ABSTRACT: This article analyzes the chain of cattle farmer production in the Machado River 
Basin, in the state of Rondônia. It highlights the ways in which farmer actions and decision-making 
vary across the scale of production, viewed through a sample of 240 properties placed into 11 bins 
of property size. This article further analyzes the consequences of the mode of cattle ranching for 
water quality, such as erosion processes and the entrance of sediments into watercourses, and 
presents the average cattle density for properties within the basin. Finally, it develops a threat index 
for ranching properties of different sizes based on the decisions taken by the ranchers, and it shows 
that smaller producers need to be a bigger focus of government monitoring and education efforts. 
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1. INTRODUÇÃO 

A pecuária brasileira começou a se desenvolver a partir do século XVII como atividade 

complementar à canavieira. Em 2006 o Brasil já possuía 205,88 milhões de cabeças de gado e 

172,33 milhões de hectares de pastagem (IBGE), sendo um dos principais produtores de leite e 

carne do mundo. Diante desses números, a pecuária tem sido apontada como uma das atividades 

que mais prejudicam o meio ambiente. As externalidades negativas causadas pela bovinocultura 

estão correlacionadas com o principal meio de produção adotado no Brasil, o sistema extensivo. 

Este se caracteriza pelo baixo investimento em formação (principalmente quando a terra adquirida 

já contém algum tipo de pasto) e manutenção de pastagem. (De Zen et al ., 2008) 

Em Rondônia, a pecuária deu seus primeiros passos somente na década de 70, quando a BR-

364 já estava aberta e os projetos de colonização começaram a ser implantados na região. Para 

Andrade et al. (2008), o processo de ocupação do estado de Rondônia possui como marca uma 
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ocupação humana na forma de ciclos econômicos, onde determinado produto era explorado e depois 

do declínio da produção estas pessoas não se fixavam na região deixando apenas suas marcas ao 

meio ambiente. Atualmente a pecuária é umas das principais atividades econômicas do estado. 

Este artigo tem como objetivo analisar a cadeia de produção dos pequenos, médios e grandes 

produtores de gado do estado de Rondônia na bacia do rio Machado, criando através de algumas 

variáveis identificadas como sendo importante para a compreensão das ameaças dos pecuaristas ao 

meio ambiente, um nível de ameaça por faixa de tamanho das propriedades, identificando quais 

faixas de tamanho de terra, oferecem maiores riscos ao meio ambiente. 

 
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Na bacia Amazônica, o desmatamento da floresta é seguido, mais comumente, pela 

implantação de pastos para a criação de gado (Pedlowski et al., 1997), e a pastagem representa o 

papel central no uso da terra na região como padrão nos projetos de colonização(Hecht, 1982; 

Walker et al., 2000, apud Jill L., 2005). 

A criação de gado é um componente chave dos sistemas de uso de terra da Amazônia 

(Muchagata, 2002). No decorrer dos anos de colonização e uso da terra podem-se observar padrões 

bem definidos que Muchagata, 2002, com base em dados coletados no município de Marabá-PA, 

definiu em três importantes fazes que são: primeira fase – instalação: O produtor ocupa a terra 

totalmente coberta por floresta, desmata uma média de 3ha através do método de derrubada-e-

queimada e instala sua primeira plantação de arroz. O produtor é, ainda, muito dependente dos 

recursos da floresta e faz muito uso da madeira, que também são importantes para a sua renda. 

Outra forma de renda é vender parte de suas propriedades para fazendeiros da região. Como a 

permanência na terra é incerta, eles desmatam o máximo possível para vender a madeira e agregar 

valor à terra caso seja necessário vender. Segunda fase – diversificação do sistema: Depois de 

quatro ou cinco anos a configuração do lote muda significativamente. As famílias já melhoraram 

suas casas e construíram estruturas para produzir farinha e também produzem arroz, feijão e milho 

para consumo próprio e vendem o que resta. Eles iniciam um pequeno, porém diversificado pomar 

perto da casa e têm algumas galinhas e porcos. Embora a floresta continue sendo importante, muitos 

lotes têm pastos perto das casas e algumas terras baldias. Os produtores que tiverem mais recursos 

financeiros nessa fase já podem ter adquirido algumas cabeças de gado, em torno de 10 a 15 

animais. Nesse ponto algumas diferenças começam a aparecer; a quantidade de recursos que cada 

produtor tem vai determinar o tipo de relação entre eles e o tipo de ascensão financeira. Terceira 

fase – especialização do sistema: Nesse estágio a infra-estrutura já está bem desenvolvida e os 

produtores já podem vender leite e queijo. A produção de gado se torna a principal atividade: as 

principais fontes de renda são produção de leite e venda de bezerros. O rebanho tem pelo menos 40 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                         3 

vacas e alguns produtores terão mais de 120 cabeças de gado. O pasto cobre a maior parte do lote, 

plantações de culturas anuais e perenes tornam-se bem menores e lavouras como de arroz e 

mandioca são apenas para a subsistência da família. A floresta é mantida apenas como uma reserva 

de nutrientes, ou seja, pode ser derrubada no futuro para alocar plantações ou pasto. A forma como 

a floresta está sendo reduzida a cada ano trás sérias restrições à sustentabilidade dos sistemas de 

produção. 

O desmatamento causa um significativo declínio na fertilidade do solo e a invasão de ervas-

daninhas obriga o produtor-colonizador a abandonar velhos pastos e desmatar novas áreas (Nye and 

Greenland, 1960, apud Jill L., 2005). Vosti, Carpentier, Witcover, e Valentim (2001) entendem que 

o desmatamento continua aumentando quando sistemas de pastagens intensos são adotados. 

A ineficiente utilização das pastagens e manejo dos animais faz com que não tenhamos os 

melhores índices de produção, embora tenhamos o maior rebanho. A má utilização das áreas de 

pastagem, através de técnicas agrícolas ineficientes (e.g. fogo, aração e gradagens) resulta em baixa 

produtividade e ainda em graves problemas ambientais como erosão e a desertificação. Isto faz com 

que se abram novas áreas de pastagens, que se expandem sobre as áreas de florestas, aumentando os 

problemas ambientais já existentes (COIMBRA, 2007). 

Imagens de satélite de séries de tempo de desmatamento e crescimento das matas mostram 

que, dos ¾ de terra desmatados no estado de Rondônia, 85% continuam como pastagem por mais de 

25 anos (Roberts et al., 2002) e algumas áreas  desmatadas continuam como pastagem por mais de 

80 anos (Moraes et al., 1996). 

Segundo Carvalho (2008) em Rondônia, a participação das lavouras na área total dos 

estabelecimentos agropecuários atingiu seu ponto máximo de 9,3% em 1985 e revela em 2006 um 

percentual menor (5,8%). As terras utilizadas na pecuária, por sua vez, saem de 19,3% em 1985 e 

alcançam em 2006 (57,7%). A contrapartida ao desenvolvimento desta atividade está na diminuição 

das florestas e matas: em 1985 cobriam 71,4% das áreas em estabelecimentos agropecuários e em 

2006 representam apenas 36,5 %. 

Os efeitos do desmatamento traduzem-se em redução da evapotranspiração e da infiltração da 

água no solo, intensificando assim as enxurradas e perdas do solo, o que acarreta em aumento da 

vazão dos rios e sedimentação anual (Braga, 2005). 

Segundo a ANA (Agência Nacional de Águas), o movimento da água entre os continentes, 

oceanos e a atmosfera é chamado de ciclo hidrológico. Sendo considerado um fenômeno global de 

circulação fechada da água entre a superfície terrestre, os oceanos e a atmosfera, estimulados 

essencialmente pela energia solar associada à gravidade e à rotação terrestre. O ciclo, não tem 

começo nem fim. A água evapora dos oceanos e da superfície terrestre e conseqüentemente se torna 

parte da atmosfera. O vapor d’água é transportado pelo movimento atmosférico, que sob 
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determinadas condições, é condensado, formando as nuvens, que se precipita tanto nos oceanos 

como nos continentes. A precipitação que ocorre sobre a Terra se espalha de várias formas. Uma 

parte precipitada pode ser interceptada pela vegetação, enquanto outra parte escoa pela superfície 

dos terrenos, e outra, infiltra-se no solo, de onde pode ser transpirada pelas plantas ou suprir o 

lençol d'água subterrâneo. Assim, o ciclo da água envolve vários e complicados processos 

hidrológicos: evaporação, precipitação, interceptação, transpiração, infiltração, percolação, 

escoamento superficial, etc. Existem alguns fatores que podem interferir no ciclo hidrológico ou na 

forma com que ele vai funcionar. 

A introdução de gado nos lotes aumenta a densidade e reduz a porosidade da superfície, 

reduzindo a capacidade de infiltração e aumentando os volumes de escoamento superficial (HOF – 

Horton overland flow) (Alderfer and Robinson, 1947; Elsenbeer et al., 1999; Gifford and Hawkins, 

1978; Greenwood and McKenzie, 2001, apud Biggs et al.,2006). 

O aumento dos volumes de escoamento superficial causado pela compactação do solo, 

juntamente com o “agitamento” do solo superficial oriundo do pisoteio do gado, pode resultar no 

aumento de sedimentos e nutrientes nos cursos d’água (Petry et al., 2002; Warren et al., 1986, apud 

Biggs et al.,2006). 

Dentre os nutrientes encontrados no escoamento superficial podemos citar o K, N e P, 

enquanto que elementos como Na e Si podem ser encontrados no escoamento subsuperficial 

(Elsenbeer, 1995). A presença de Nitrogênio na água indica decomposição de matéria orgânica, 

contaminação fecal ou nitratos. 

Segundo dados da EMBRAPA, a baixa disponibilidade de fósforo, por exemplo, tem sido 

identificada como a principal razão para a instabilidade das pastagens cultivadas na Amazônia. Em 

adição a tudo isso tem a falta de manutenção das matas ciliares pelos produtores. 

Para RODRIGUES (1991), mata ciliar é qualquer formação às margens de cursos da água, 

incluindo as matas ripárias, de galeria e até de brejo, quando se tem um curso da água bem definido. 

A mata ciliar funciona como uma barreira que evita o assoreamento dos rios, ou seja, 

impedindo que a terra das margens dos rios caísse dentro deles. Este assoreamento transformaria o 

rio, tornando-o barrento, isto dificultaria a penetração de luz solar, necessária para alguns 

organismos que servem de alimento aos peixes sobreviverem. A mata ciliar também serve como um 

termômetro que evita grandes oscilações da temperatura da água, mantendo-a constante, impedindo 

assim a evaporação mais rápida da água. Quando ocorrem as chuvas, a mata ciliar ajuda evitar que 

grande parte do escoamento superficial chegue até os rios, prevenindo assim as enchentes. A 

vegetação também retém os sedimentos, matérias orgânicas e substâncias usadas na agricultura e 

pecuária, como agrotóxicos e adubos, que sem a proteção das matas ciliares, iriam diretamente para 

as águas dos rios. 
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Por conta do uso intensivo de agrotóxicos e com o avanço das tecnologias analíticas, foi 

possível detectar recentemente a contaminação por agrotóxicos em sistemas hídricos. Com isso, os 

cientistas descobriram que os agrotóxicos, além de serem sorvidos pelo solo, poderiam acabar 

contaminando os sistemas hídricos (VEIGA et al., 2006). A contaminação da água resulta da 

aplicação direta, de partículas trazidas pelas enxurradas ou pela deriva dos produtos aplicados e por 

meio de despejos industriais. As águas superficiais contêm a maior fração de agrotóxicos e é 

distribuída em diversos espaços geográficos onde a preservação do ambiente aquático depende de 

práticas adequadas. Para a preservação das águas é necessário implementar práticas agrícolas mais 

adequadas ao uso de agrotóxicos. O segundo desafio é tornar estas práticas obrigatórias e garantir a 

difusão destas informações de forma a garantir a sua efetiva realização (PASCHOAL apud 

ANDREOLI et al., 1999, p. 4; LANGENBACH apud ANDREOLI et al., 1999, p,4). 

Para determinar a quantidade de bovinos/hectare, Santos et al., (2002) definiu que o número 

de animais de uma pastagem pode ser expresso através de vários termos, ainda confusos na 

literatura, que são: taxa de lotação (número de unidades animais por unidade de área), pressão de 

pastejo (kg de forragem disponível/100kg de peso vivo) e capacidade de suporte (uso de uma taxa 

de lotação ótima que permita um ganho ótimo por animal e por área, com a manutenção da 

condição da pastagem. 

O Brasil tem um dos maiores rebanhos de bovinos do mundo. Segundo o (IBGE), em 2006 o 

Brasil atingiu um efetivo de 205,88 milhões de animais, sendo considerado pelo mesmo, o principal 

rebanho comercial bovino do mundo. Sua área de pastagem no mesmo ano, segundo o próprio 

(IBGE) era 172,33 milhões de hectares, tendo o Brasil uma taxa de lotação de aproximadamente 

1,19 bovinos/hectare. 

No estado de Rondônia, em 2006 segundo (IBGE) o rebanho bovino atingiu 11,48 milhões de 

animais, tendo o Estado, o oitavo maior rebanho de bovinos do Brasil. A área de pastagem no 

Estado em 2006, com dados do (IBGE), chegou a 5,06 milhões de hectares, onde foi observada uma 

taxa de lotação de aproximadamente 2,27 bovinos/hectares, quase duas vezes maior que a média 

brasileira. 

Como observado acima, Rondônia possui uma taxa de lotação bem elevada comparado à 

média brasileira. Segundo Santos et al., (2002) a alta densidade de animais (alta lotação) pode levar 

à degradação das pastagens, tornando-as praguejadas, conseqüentemente, diminui a produção 

animal e sua capacidade de suporte futura. 

3. METODOLOGIA 

A área de estudo abrange a bacia hidrográfica do Rio Machado, no estado de Rondônia. Esta 

possui uma área de aproximadamente 75.400 km², atravessando o estado no sentido sul-norte e 
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desembocando do Rio Madeira (Victória et al., 2005). Nesta região, ainda existem vastas áreas de 

vegetação nativa e que vem sofrendo com a pressão da ocupação humana. Dentro da bacia 

hidrográfica do Rio Machado, há um grande número propriedades rurais onde se predominam 

atividades agropecuárias. Para a realização desta pesquisa, a bacia do Rio Machado foi dividida em 

três regiões. As regiões de Cacoal, Ji-Paraná e Machadinho do Oeste. 

A pesquisa fora realizada com aplicação de um questionário com produtores rurais das três 

regiões. Estes eram padronizados e semi-estruturados, ou seja, combinava questões abertas e 

fechadas. Para Silva (2006) este tipo de questionário valoriza a presença do pesquisador, pois 

permite sua inferência quando julgar necessário aprofundar algum item nas falas durante a 

entrevista. As amostras eram aleatórias e não-aleatórias. De acordo com Spiegel (1993), na 

amostragem aleatória cada elemento de uma população tem a mesma possibilidade de ser incluído 

na amostra.  

Os questionários continham questões especificamente nas seguintes áreas: 

• Demografia (idade do entrevistado, origem, renda, tempo passado na propriedade, etc.). 

• Características da Propriedade (tamanho, tipos de colheitas, tamanho do estoque, 

benfeitorias, etc.). 

• Práticas (Rotações de Pasto, Manutenção de matas ciliares, Queimadas, etc.). 

• Uso de água e recursos hídricos (fontes de água para uso doméstico e agrícola, opiniões 

sobre a qualidade de água, percepção sobre disponibilidade e destino da água alem da 

propriedade, etc.). 

• Características da Rede Social (fontes de informação sobre preços e clima, participação em 

sindicatos rurais ou cooperativas, fontes de mão-de-obra, etc.). 

• Respostas a Estresses (Mudanças na prática agrícola frente a mudanças de preços, 

disponibilidade de água, temperatura, etc.). 

• Familiaridade com a Política Pública Rural (entendimento do processo de Licenciamento 

Ambiental, do Código Florestal, e da Política Nacional de Recursos Hídricos, etc.). 

A aplicação do questionário ocorreu com o apoio da Associação de Assistência Técnica e 

Extensão Rural do Estado de Rondônia EMATER-RO, que possui contato com produtores rurais de 

pequeno porte. As entrevistas eram feitas em campo acompanhados de técnicos da EMATER, ou 

nos escritórios locais da EMATER, onde vários produtores costumam freqüentar. As entrevistas 

com produtores considerados médios ou grandes eram agendadas com os mesmos. Ao total foram 

entrevistados 240 produtores rurais nas três regiões. 

Para fazer análises estatísticas com os dados, utilizou-se os softwares MatLab, Excel e 

xyExtract. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O principal objetivo na criação de gado é o lucro. Para tal, produtores e órgãos públicos não 

medem esforços com o cuidado dos rebanhos no Estado a fim de mantê-los nos padrões 

internacionais aceitáveis. Mas até que ponto os cuidados com a lucratividade deve ter prioridade 

sobre os cuidados com os impactos ambientais? 

Na cadeia de produção de gado, podem ser observados vários fatores que afetam a qualidade 

do meio ambiente, e que podem futuramente comprometer a produção agropecuária. O uso da terra 

e o consumo de água são os principais fatores a serem observados, pois determinam as 

conseqüências da forma de criação de gado. Na bacia do Rio Machado, o mau uso da terra pode ser 

identificado ao observar: a quantidade média de cabeças/ha, a quantidade de mata em cada 

propriedade, os produtores que utilizam rios/riachos/igarapés como fonte de água para o gado, os 

produtores que já fizeram a aplicação de herbicida em sua propriedade, o grau de escolaridade dos 

produtores e as propriedades cadastradas no licenciamento ambiental. 

Neste trabalho objetiva-se mostrar a realidade da utilização da terra pelos proprietários, 

dividindo-os em 11 faixas de terra para verificar a forma do uso da terra e suas conseqüências por 

faixa de tamanho das propriedades, observando qual faixa oferece maior risco ao meio ambiente 

através da criação de uma escala que varia de zero a cinco, onde o zero seriam propriedades que não 

oferecem risco nenhum ao meio ambiente e cinco, propriedades que oferecem alto risco ao meio 

ambiente. Os produtores que possuem menos de 60 ha de terra foram considerados pequenos, já os 

que variam entre 60-500 ha foram considerados médios, enquanto os que possuem mais que 500 ha 

foram considerados como grandes produtores. 

Dentro das muitas questões que compunham a pesquisa, foram consideradas nesse artigo as 

que tinham relação com as práticas aplicadas ao uso da terra e as suas conseqüências, como a 

manutenção de matas ciliares e a quantidade de cabeças por hectare; o uso da água e recursos 

hídricos, sendo destacados os tipos de uso da água considerados ameaçadores; também a 

familiaridade com a política pública rural. Questões relativas à demografia, algumas características 

da propriedade como tipos de colheitas ou benfeitorias, características da rede social e respostas a 

estresses foram ignoradas porque não mostram os resultados do mau uso da terra, afinal, saber a 

idade e a origem do entrevistado, por exemplo, não ajuda muito a entender o nível de ameaça que 

este oferece ao meio ambiente. 

Os resultados da pesquisa mostram que a quantidade média de cabeças de gado por hectare na 

Bacia do Rio Machado está bem acima da média nacional e da média do estado (Figura 1). Como 

pode ser observado, a média é bem maior nas pequenas propriedades diminuindo 

proporcionalmente na medida em que aumenta o tamanho da propriedade, ocorrendo um pequeno 
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aumento nas propriedades médio-grandes e voltando a diminuir nas grandes propriedades. 

Calculando a média da Bacia do Rio Machado com base nos dados da Figura 1, pode-se constatar 

que ela se encontra acima da taxa média de lotação do IBGE: aproximadamente 2,95. Entende-se 

que uma média nacional ou estadual não é suficiente para todo o sistema de produção, uma vez que 

não reflete a realidade de cada faixa de terra, pois os produtores trabalham de acordo com os 

recursos que tem e tomam decisões diferentes em relação ao uso da terra. 

 
Figura 1 – Densidade média de gado na Bacia do Rio Machado por faixa de quantidade de terra 

Na Figura 2 é possível observar a quantidade média de mata nas propriedades. As matas 

protegem as nascentes além de ajudar a manter o ciclo hidrológico estável. Fazendo uma 

comparação entre a Figura 1 e a Figura 2, nota-se uma relação inversamente proporcional de 

quantidade média de mata nas propriedades quanto à quantidade de cabeças por hectare. Esses dois 

fatores somados são fundamentais para classificarmos os níveis de ameaça por faixas de tamanho 

das propriedades baseados no impacto ambiental que eles podem causar. 

 
Figura 2 – Quantidade Média de Mata nas Propriedades por faixa de quantidade de terra 
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Verificando as Figuras 1 e 2, pode-se observar que os dados confirmam os resultados 

encontrados anteriormente por outros pesquisadores. Aparentemente as propriedades com menos de 

60 ha é o divisor de águas entre os produtores com e sem recursos. Os produtores com menos 

recursos geralmente não compram mais terra (ver Figura 3) e desmatam uma quantidade maior de 

suas propriedades buscando aumentar as áreas utilizáveis e agregar valor ao lote. É interessante 

observar que o nível de desmatamento diminui até as propriedades menores que 60 ha e volta a 

aumentar até a faixa dos médio-grandes produtores, sugerindo que a taxa de crescimento das 

propriedades, e conseqüentemente da lucratividade, é diretamente proporcional ao desmatamento. 

Também pode ser observado nas Figuras 1 e 2, que os grandes produtores são os únicos que têm 

50% de suas propriedades com florestas. Isso porque, em geral, eles compram terras somente para 

servirem de reserva legal. 

 
Figura 3 – Proporção de Produtores que compraram mais terra 

Por meio da Figura 4, pode-se verificar a proporção de propriedades que utilizam rios, riachos 

ou igarapés para fornecer água ao gado. Com esses sistemas de abastecimento os proprietários 

eliminam praticamente toda a mata ciliar e potencializam ainda mais o processo de erosão e 

contaminação dos cursos d’água através de pastos superlotados. 
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Figura 4 – Proporção de propriedades que utilizam rios/riachos/igarapés 

 A utilização de herbicidas é muito comum nas propriedades rurais da Bacia do Rio Machado, 

independente do tamanho da propriedade, como podemos observar na Figura 5. No entanto, o seu 

uso é prejudicial ao meio ambiente, ainda mais numa forma de produção ineficiente, que elimina as 

matas ciliares para dar ao gado acesso a água, o que facilita a entrada de agrotóxicos nos cursos de 

água. 

 
Figura 5 – Proporção de Propriedades que utiliza herbicida 

 De modo geral, os pequenos produtores são menos instruídos que os grandes. Através da 

Figura 6 verifica-se uma perspectiva da educação das pessoas que ocupam cada faixa de terra. Nem 

sempre a educação está relacionada à conscientização ambiental, mas há uma correlação forte entre 

elas.  
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Figura 6 – Grau de escolaridade média dos produtores rurais 

Através da Figura 7, pode-se observar a proporção de propriedades cadastradas para o 

licenciamento ambiental. Caso venham a ser multados, os grandes produtores são os mais 

prejudicados, de modo que 100% da amostra (ainda que não seja tão expressiva) coletada de 

grandes produtores estão cadastrados para o licenciamento ambiental. É importante ressaltar que 

atualmente as políticas públicas têm sido muito duras com os produtores, pois no passado a ordem 

do governo era de desmatar as propriedades para que os produtores não viessem a perdê-la, 

enquanto hoje o governo cobra uma cobertura florestal de 50% da propriedade. 

 
Figura 7 – Propriedades Cadastradas para o Licenciamento Ambiental 

 Levando em consideração os dados apresentados anteriormente, pode-se construir de certa 

forma, um índice do nível de ameaça dos produtores, em relação à quantidade de terra que possuem, 

para o meio ambiente e principalmente para os recursos hídricos (Figura 8).  Considerou-se a 

proporção de propriedades cadastradas para o licenciamento ambiental e os anos de educação como 
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sinais da capacidade dos proprietários receberem e usar informações; também foi considerado a 

densidade de cabeça/ha, proporção da propriedade em mata, proporção de propriedades que usam 

herbicidas e propriedades que usam rios/riachos/igarapés como fonte para agricultura/pecuária 

como sinais dos impactos ambientais nas propriedades.  Cada variável foi traduzida numa escala 

que varia de 0 a 5, onde zero significa que não oferece ameaça, 1 significa pouca ameaça e 5 muita 

ameaça; os seis fatores foram somados com pesos iguais para avaliar o nível composto de ameaça. 

 Considerando os anos de educação, foi utilizado o critério de 5 para nenhuma educação 

escolar, em anos, e 0 para 16 anos de educação escolar. Isso porque entende-se que o nível de 

conscientização ambiental aumenta de acordo os anos de educação e porque 16 anos é o tempo 

necessário para se concluir o nível superior. Não quer dizer, com isso, que pessoas com menos 

escolaridade não possuem consciência ambiental, apenas que possuem menos informação para 

realizarem inferências acerca de determinados assuntos.  

 Em relação às propriedades cadastradas para o licenciamento ambiental, pode ser entendido 

que, quanto mais propriedades cadastradas, menor a ameaça oferecida ao meio ambiente, pois estão 

se adequando à lei. Por isso, diz-se que 100% das propriedades cadastradas ofereciam ameaça 0 e 

quanto menor a quantidade de propriedades cadastradas, maior a ameaça, de modo que 0% de 

propriedades cadastradas resultam em ameaça 5.  

 Na densidade de cabeças por hectare, foi estabelecido 6 cabeças/ha como um número com 

nível de ameaça 5, uma vez que está cinco vezes acima da média nacional.  

 Para a proporção da propriedade em mata, considerou-se que propriedades com 50% de 

florestas, critério estabelecido em lei, ofereciam ameaça 0 e as propriedades sem cobertura de 

florestas, ameaça 5.  

 Decidiu-se inserir a proporção de propriedades que usam herbicidas porque estes causam 

dano à pastagem e acabam sendo transportados para os cursos d’água por escoamento superficial ou 

por percolação, atingindo o lençol freático. Deste modo, uma proporção de 100% das propriedades 

usando herbicidas representam ameaça 5 e 0%, ameaça 0.  

 Por fim, as propriedades que usam cursos de água naturais para abastecer a agricultura ou a 

pecuária, ou ambos, foram consideradas ameaçadoras porque o ato de utilizar água dessas fontes 

significa desmatar toda a vegetação ciliar para ter acesso à água, o que é, de certa forma, um 

complemento à proporção de mata nas propriedades. Após ter sido plotado cada nível de ameaça 

nas 11 faixas de terra de todos os pontos considerados, foi feita a média de cada faixa de terra e 

construído o gráfico dos níveis de ameaça. 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                         13 

 

Figura 8 – Níveis de Ameaça dos Produtores rurais por tamanho de propriedade 

 Observa-se através do indicador de ameaça, que quem possui o maior nível causador de 

impactos ambientais, ao contrário do pensamento comum, não é o grande produtor, e sim os 

pequenos produtores juntamente com os médios produtores que estão em expansão que somam 

juntos cerca de 98% dos estabelecimentos agropecuários do Estado (IBGE, senso agropecuário de 

1995-1996). Isto significa que por terem menos recursos, informações e terra, os pequenos 

produtores realizam atividades mais agressivas ao meio ambiente, possivelmente pelo fato de que 

precisam aumentar a produção numa área pequena para terem mais renda. Isto faz com que se 

aumentem as áreas de pastagem em detrimento das áreas de floresta, e faz com que os pastos 

fiquem superlotados. A alta densidade de gado na bacia faz com que os processos de erosão e a 

entrada de sedimentos nos cursos d’água aumentem, o que interfere na qualidade da água, além de 

diminuir a produtividade por conta da ineficiência do sistema de produção. 

 Os fatores que elevaram o nível de ameaça na faixa de 160-320 ha foram principalmente por 

nenhuma das amostras estarem cadastrada no licenciamento ambiental, todas as amostras utilizarem 

rios/riachos/igarapés como fonte de água para o gado e pela pequena proporção de mata na 

propriedade. Nas propriedades com 10-20 ha os fatores que fizeram aumentar o nível de ameaça, 

foram ter poucas propriedades cadastradas no licenciamento ambiental e pela quantidade elevada de 

propriedades que aplica ou já aplicaram herbicidas. Já na faixa de 20-30 ha os fatores mais 

significativos para o aumento do nível de ameaça foram a quantidade média de cabeça/ha que estão 

bem elevadas nessa faixa de terra, a aplicação de herbicidas pela maioria das propriedades e a 

pequena quantidade de propriedades cadastradas no licenciamento ambiental. As propriedades com 

até 10 ha tiveram seu nível de ameaça alto graças à elevada quantidade de cabeça/ha nessa faixa, 
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onde foi observado o maior índice nesse quesito, pequena quantidade de propriedades cadastradas 

no licenciamento ambiental e uma mínima quantidade de mata nas propriedades.  

 As propriedades com 500-10000 ha tiveram o menor nível de ameaça, pois entre os fatores 

observados, todas as amostras estão cadastradas no licenciamento ambiental, todas as propriedades 

da amostra possuem 50% ou mais de mata, possuem a menor quantidade de cabeça/ha e por seus 

proprietários ou gerentes, terem os maiores índices de escolaridade, onde teoricamente teriam 

melhores condições de administrar suas propriedades com uma maior consciência ambiental. 

 De acordo com a Figura 9, o maior alvo da fiscalização dos órgãos públicos são os grandes 

produtores, ainda que os pequenos pratiquem atividades que ofereçam maior ameaça ao meio 

ambiente. Talvez isto ocorra pelo fato de os produtores que possuem mais de 1000 ha, detenham 

47% da área ocupada por estabelecimentos agropecuários, mesmo estes representando apenas 1% 

do total de estabelecimentos no Estado (SEADE), além de possuírem mais recursos, tendo mais 

condições de pagar possíveis multas. 

 
Figura 9 – Proporção das Propriedades que foram fiscalizadas pela qualidade ambiental 

5. CONCLUSÃO 

  Por meio da pesquisa foi possível analisar diversos fatores que compõem a cadeia de 

produção dos pecuaristas da Bacia do Rio Machado, como a quantidade média de cabeças/ha, as 

propriedades cadastradas no licenciamento ambiental, a quantidade de mata em cada propriedade, o 

grau de escolaridade (quantidade de anos na escola), os produtores que já fizeram a aplicação de 

herbicida em sua propriedade e os produtores que utilizam rios/riachos/igarapés como fonte de água 

para o gado, onde se verificou que as faixas de quantidade de terra que oferecem maiores riscos ao 

meio ambiente são as propriedades que variam de 160-320, 10-20, 20-30 e <10 ha, que atingiram os 

maiores índices, com 3,78; 3,47; 3,41; 3,38 respectivamente. As propriedades que variam de 500-
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10000 ha, foram as que atingiram o menor nível de ameaça 1,15, sendo este mais de duas vezes 

inferior ao segundo menor nível, o da faixa de até 60 ha, com 2,98.  

 Pode-se concluir a partir do índice de ameaça por faixa de tamanho de propriedade que foi 

desenvolvido baseado nas decisões tomadas pelos proprietários, que os produtores de pequeno e 

médio porte, precisam ter um foco maior dos órgãos públicos que monitoram e educam, pois as 

práticas agropecuárias desenvolvidas por estes, demonstram ser mais prejudiciais ao meio ambiente. 
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