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Resumo 

A agricultura familiar, rica em identidade cultural, integrada ao sistema produtivo 

de diversas atividades econômicas é a estrutura fundiária predominante de grande parte 

dos municípios brasileiros, e a exploração pecuária uma das atividades com grande 

expressão na subsistência do pequeno produtor rural. O presente trabalho observou 

alguns aspectos ambientais relativos às pequenas unidades de agricultura familiar. Os 

dados estatísticos oficiais organizados e estudados são do município de Prata localizado 

no Triângulo Mineiro, a partir da estratificação das propriedades existentes. O município 

tem 78,8% da área aproveitável utilizada em pastagem, e aproximadamente a metade 

das propriedades apresenta uma área média de 50 hectares. Procurou-se evidenciar, em 

cada estrato, a ocupação do solo com áreas de preservação legal e com atividade 

pecuária, enfatizando a condição da densidade animal e o reflexo na geração de dejetos. 

Palavras chave: Agricultura familiar, preservação legal e meio ambiente. 

Abstract 

Family agriculture, rich in its cultural identity, includes an integrated system of 

production with diverse economic activities. This is the predominant form of agriculture in 

a large part of the Brazilian rural area, with the raising of cattle as one of the principal 

activities for subsistence, especially among the smaller producers. The present research 

examined environmental aspects of these comparatively small properties in the “Minas 

Triangle” region using governmental statistics of the municipal region of Prata in the State 

of Minas Gerais. The rural area is stratified by size of property and the study area 

presently has 78.8% of its total area in pasture. Approximately half of the properties have 

an average size of 44 hectares. The study sought to identify soil use, official woodlot area 

and herd size. Emphasis was given to the density of cattle on pasture in relation to 

carrying capacity and results in terms of the production of manure. 
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INTRODUÇÃO 

A nova ordem mundial tem sido estabelecer sistemas produtivos que se 

caracterizam como economicamente viável, socialmente justo, ambientalmente 

equilibrado e culturalmente aceitável. Dentro deste contexto, as preocupações em 

relação às inconseqüentes interferências humanas nos processos naturais e as idéias, 

projetos e propostas em torno do “Desenvolvimento Sustentável”, e mais recentemente, 

“Mecanismo de Desenvolvimento limpo”, estão ocupando espaços cada vez maiores. 

Para dar credibilidade às idéias de Desenvolvimento Sustentável, foram criados 

instrumentos de política ambiental, que são de ordens: Instrumentos Regulatórios, do tipo 

Comando e Controle; e os Instrumentos de Incentivos Econômicos ou de Mercado 

(SOUZA, 1998). 

O primeiro grupo corresponde àquelas políticas que visam identificar problemas 

ambientais específicos. 

 O segundo grupo de políticas firma a posse entre desenvolvimento e ambiente, 

corrigindo falhas, concede o acesso a recursos e tecnologias com promoção do aumento 

da renda. São instrumentos de incentivos econômicos, políticas ambientais que propõem, 

ao mesmo tempo, melhorias ambientais e econômicas. 

A Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 6.938 /81) é caracterizada por três 

categorias de instrumentos de gestão ambiental pública (Instrumentos Regulatórios e 

Punitivos; Instrumentos de Mercado e Incentivos Econômicos; e Instrumentos de 

Informação), e é, na essência e de fato, composta por instrumentos de comando e 

controle, ou seja, por regras e padrões a serem seguidos. 

Os defensores dessa política expressam sua confiança na capacidade do Estado 

em exercer os mecanismos de comando e controle. Além disso, a legislação ambiental 

no Brasil foi elaborada de modo burocrático, não contempla a diversidade humana e 

natural, isenta de alternativas que permitam as mudanças necessárias. O resultado é um 

conflito entre práticas agrícolas de uma grande parcela de agricultores familiares 

localizados em diversas regiões do país. 

O fato de a gestão ambiental estar baseada essencialmente em mecanismos 

fiscalizatórios e coibitivos resulta em um contra-senso que tem resultados danosos para o 

desenvolvimento do meio rural. Além disso, agrava a situação de sobrevivência de 

grande parcela dos agricultores familiares, onera o processo produtivo agrícola, leva ao 
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não cumprimento das obrigações, a desobediência civil, e cria uma ameaça 

desnecessária para o Estado. 

O modelo do complexo agroindustrial tem-se apresentado perverso para a 

pequena propriedade rural. A convivência de risco com a exigência do mercado por maior 

produtividade leva a entender que o pequeno produtor pode não sobreviver. Mas, ele 

está presente e demonstra ressalto em todas as provas a qual foi submetido. Muito longe 

de qualificar como ineficiente, a sua sobrevivência histórica, com certeza, demonstra que 

ele está aí, para ficar. A propriedade rural se faz viva como unidade produtiva e rica em 

identidade cultural (PAIXÃO, 2004). 

Esta visão, que tem suas raízes evidenciadas a partir da revolução industrial, 

defende a utilização de todos os recursos disponíveis, (terra capital e trabalho) para o 

estabelecimento de um processo produtivo. Assim, os custos e reflexos ambientais 

podem refletir a insustentabilidade como conseqüência inevitável dos resultados dos 

impactos negativos, decorrentes dessa forma de exploração. O que pode levar à 

exaustão dos suportes naturais e biológicos, proporcionando (...) prejuízos de ordem 

econômica, ambiental, de saúde pública e social. E a pressão por excelência na 

produtividade, tenta justificar os erros do passado (SEVERINO, 2002). 

O recente conceito de economia familiar é, em linhas gerais, um empreendimento 

composto de duas características principais: gestão ou administração familiar e trabalho. 

Caracteriza-se, pois, por uma (...) forma de produção que tem por base a utilização de 

mão-de-obra no âmbito da própria família. A principal preocupação é a auto-sustentação, 

sendo que apenas a parte excedente da produção é disponibilizada para a 

comercialização, viabilizando a aquisição de outros bens de extrema necessidade, mas 

que são produzidos fora da matriz familiar (...). Trata-se a pequena propriedade, (...) por 

assim dizer, de uma unidade de produção, de consumo e de reprodução social (PAIXÃO, 

2004, p.33). 

Atualmente, há uma tendência e vontade de valorizar o regime de agricultura 

familiar como forma de readequação do modelo produtivo, uma vez que representa cerca 

de 85,0% dos estabelecimentos rurais do Brasil (LIMA, 2002; PAIXÃO, 2004). Vale 

imaginar que a proteção das futuras gerações passa, necessariamente, pela preservação 

das pequenas propriedades 

Dentre as atividades desenvolvidas no meio rural que se revestem de potencial de 

impactos ambientais negativos pode ser levado em consideração a atividade pecuária. O 

desenvolvimento dessa atividade se dá em regime extensivo ou semi-extensivo, inclusive 

pelas unidades de regime familiar. 
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Baseado nas considerações apresentadas, o presente trabalho pretende atribuir 

às pequenas propriedades rurais a denominação de regime de economia ou de 

agricultura familiar, mesmo reconhecendo que o tamanho de uma propriedade não serve 

de parâmetro exclusivo para caracterizar o regime de agricultura familiar (Veiga, 1995; 

Abramovay, 1992 apud PATRIARCA, 1999). Analisaremos alguns dados estatísticos 

oficiais de Prata, Minas Gerais, procurando associar a distribuição do uso e ocupação do 

solo e a situação da pecuária com as questões de riscos e impactos ambientais. 

Prata possui um município constituído de uma área de 4.760 Km2, sendo um dos 

maiores do Estado de Minas Gerais. Apresenta uma população estimada pelo último 

censo demográfico de 2000 de 23.576 habitantes, dividida em 17.123 e 6.453, 

respectivamente para as áreas urbana e rural. 

   O município apresenta forte vocação agrossilvipastoril, têm nas atividades 

agropecuárias e de reflorestamento as principais atividades econômicas, além do 

comércio, indústria e prestação de serviços. O efetivo bovino é de 351.500 cabeças 

(INCRA, 1998) e, conforme informações da Prefeitura Municipal, a produção de leite é 

estimada em 250.000 litros de leite/dia; a produção esperada no plantio de laranja para a 

safra 2004 é de 49.560 toneladas. 

O município, inserido na região do Cerrado, o segundo maior bioma brasileiro, 

apresenta relevo ligeiramente ondulado e solo caracterizado por latossolo de textura 

média. Está situado a uma altitude de 631 metros. Os dados climáticos médios 

correspondem a uma temperatura média anual de 23° C e a um regime pluviométrico 

anual de 1.750 mm. O município é servido pelos rios da Prata, Tijuco e Verde, integrantes 

da Bacia do Paranaíba. 

A organização e a apresentação dos dados devem proporcionar indicadores 

dentro do enfoque ambiental. O trabalho irá limitar-se na análise de duas variáveis: a 

densidade animal e a geração de dejetos na atividade de bovinocultura além de permitir 

derivações que podem caracterizar a importância e a participação da agricultura familiar 

no cenário das preocupações socioambientais. 

Uso e Ocupação da Área Rural 

Inicialmente, é apresentada, abaixo, a distribuição das áreas do município de 

Prata, buscando caracterizar o uso e ocupação do solo. O município apresenta, conforme 

resultados da Tabela 1, 10,94% da área em cobertura vegetal reconhecida como áreas 

de preservação ambiental. Deste montante, apenas 6,25% da área rural do município 

refere-se a Reserva Florestal Legal. 
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Tabela 1 - Composição do Uso e Ocupação da Área Rural do Município de 
Prata - MG 
Ocupação Área Total Participação 
Do Solo ( ha ) ( Km2 ) ( % ) 

Reserva Florestal Legal  22.872,8  228,7  6,25 
Área de Preservação Permanente  17.140,6  171,4  4,69 
Pastagens 288.327,7 2.883,3 78,81 
Lavouras / culturas  21.192,8  211,9  5,79 
Outras explorações  1.947,0  19,5  0,53 
Área não utilizada  993,2  9,9  0,27 
Área inaproveitável  13.385,4  133,9  3,66 
AREA TOTAL 365.859,5 3.658,6 100,00 

 FONTE: INCRA – Estatística s Cadastrais 1998. 

Pelos dados, observar-se a caracterização de Prata como município com tradição 

e vocação para a exploração pecuária; 92,3% da área explorável são dedicados às 

pastagens. A parte estabelecida com pastagens representa 78,81% da soma de todas as 

áreas da zona rural do município. 

Também, ao se considerar as expectativas relatadas na literatura, em relação ao 

potencial de impactos negativos proporcionado pela atividade pecuária, estudos mais 

detalhados são importantes para estabelecer relações entre essas áreas e o estagio de 

degradação das pastagens, o nível de desmatamento e as praticas empregadas para a 

conservação do solo (ALVES et al., 2003). 

Atualmente, motivados pelas condições de mercado, tem sido forte a tendência 

dos agropecuaristas, especialmente daqueles proprietários de áreas maiores, em 

substituir a atividade pecuária pela cultura de soja. Existem expectativas que registram, 

neste ano agrícola 2003/2004, a incorporação de 40.000 hectares no estabelecimento da 

lavoura (GARCIA, 2003). 

A atividade agrícola se reveste de potencial de risco e de impacto sobre o meio 

ambiente, principalmente em relação ao emprego de fertilizantes e defensivos químicos e 

à movimentação de terra. Ao considerar que esse tipo de atividade incorpora novas 

áreas, levando em consideração que somente 10,9% do município estão sob 

preservação ambiental, é imperativo os cuidados de natureza ambiental nesta região. 

Experiências relatam que o poder da expansão agrícola é algo digno de preocupação 

(RAMALHO FILHO, 1998). 

Estrutura Fundiária 

A situação da zona rural se equipara à grande parte dos municípios da região. 

Uma parcela considerável de pequenas propriedades, ou seja, 29,10% do total, por certo 
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em maior ou menor intensidade, está inserida no processo produtivo das atividades 

agropastoris, representando uma sustentação socioeconômica de grande significado. 

A Tabela 2 apresenta uma distribuição das propriedades rurais dentro de uma 

estratificação adaptada das Estatísticas Cadastrais do INCRA. Os dados apresentados 

apontam que quase a metade (46,80%) das propriedades rurais representa uma área 

individual máxima de 100 hectares, correspondendo a uma média estatística de 50 

hectares / unidade. 

Apesar deste montante ser traduzido por apenas 9,05% da área total do 

município, é fundamental, salvo melhor juízo, reconhecer a importância dessas pequenas 

unidades produtivas dentro do cenário de preocupações sócio-ambientais (GUIVANT & 

MIRANDA, 1999). 

 

Tabela 2 - Estratificação e Distribuição Percentual das Propriedades Rurais do 
  Município de Prata - MG, em Função da Área Total. 

Classe de Área Total de Imóveis Área Total dos Imóveis Área Media
( ha ) ( unidades ) ( % ) ( ha ) ( % ) ( ha ) 
até 9 75 4,8  504,5  0,14  6,7 
10 a menos de 25 146 9,3  2.560,6  0,70  17,5 
25 a menos de 50 236 15,0  9.158,7  2,50  38,8 
50 a menos de 100 279 17,7 20.885,0  5,71  74,9 
100 a menos de 200 333 21,2 48.437,0 13,24 145,5 
200 a menos de 500 336 21,4 105.407,6 28,81 313,7 
500 a menos de 1.000 107  6,8 74.322,4 20,31 694,6 
1.000 a menos de 5.000 60 3,8 104.583,7 28,59 1.743,1 
TOTAL 1.572 100,0 365.859,5 100,00 3.034,5 
FONTE: INCRA - Estatísticas Cadastrais 1998 

 

A análise da estratificação dos produtores rurais contempla uma situação 

conflitante vivenciada por boa parte de regiões com características fundiárias 

semelhantes. De um lado, são necessárias ações no sentido de viabilizar resultados 

satisfatórios que favoreçam a fixação e a inserção do pequeno produtor dentro de uma 

estrutura socioeconômica e das exigências de um mercado segregador. Por outro lado, 

por razões técnicas, políticas e econômicas, apesar de parte dos produtores não 

apresentar práticas preservacionistas desejáveis, torna-se evidente a efetiva participação 

de pequenas unidades produtivas como agentes de poluição e/ou degradação do meio 

ambiente, frente às exigências ambientais que, atualmente, se impõe. 
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Área Legal e Preservação Ambiental 

São feitas algumas considerações sobre a Reserva Florestal Legal e sobre a Área 

de Preservação Permanente, ambas regidas por instrumentos legais de comando e 

controle. 

 A legislação ambiental brasileira preocupa-se com o estabelecimento e/ou 

regeneração de reserva florestal e manutenção dos ecossistemas, apresentando normas 

e regulamentações padronizadas que se aplicam linearmente a toda realidade rural, 

tendo com suposto básica a concepção de um espaço homogêneo. 

Os problemas ambientais gerados no meio rural apresentam condições ecológicas 

diferenciadas, as leis ambientais, por outro lado, não levam em conta os vínculos e 

particularidades espaciais distintas das diferentes regiões. Sendo as espacialidades 

muito adversas, soluções padronizadas apresentam resultados não satisfatórios que 

contemplem as soluções esperadas no mosaico dos nichos ecológicos. 

O meio rural também possui novas necessidades que se equiparam com as 

mesmas apresentadas nos modernos espaços urbanos, dentre elas, podemos citar o 

zoneamento para implantação de industria e áreas de conservação e orientação das 

diferentes atividades agrícolas, conforme a aptidão do solo. 

Na concepção das leis ambientais, o espaço rural é associado e confundido com 

atividades agrícolas, ou seja, não diferencia o que é atividade agrícola e o que é atividade 

não agrícola no meio rural. Uma vez que, o espaço rural não agrícola é invadido pelo 

espaço urbano, novas atividades que não eram predominantemente rural, passam a ser 

oferecidas como forma de diversificação do universo rural, dentre elas estão: prestação 

de serviços, indústria, lazer e convenções 

A noção de desenvolvimento sustentável estabelece que os instrumentos de 

gestão devem acontecer através de situações especificas da realidade, como forma de 

adequação às condições singulares. Assim, a grande parte dos problemas de 

gerenciamento ambiental tem sua fonte na superficialidade dos conhecimentos de 

produção utilizados pela maioria dos agricultores. 

 

Reserva Florestal Legal 
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Ao imaginar o montante requerido de 20% da área da propriedade rural para a 

composição de reserva florestal, o município de Prata apresenta uma situação 

amplamente desfavorável, conforme os dados estatísticos dispostos na Tabela 3. 

Os dados apresentados indicam que 46,06% dos produtores rurais não possuem 

área de reserva legal. Daquele grupo que possui, a soma destinada para tal finalidade 

responde por 12,88% em relação à área total das propriedades envolvidas e, por 6,25% 

da área total do município. 

Nesta análise, dentro do grupo de pequenas propriedades, de até 50 hectares, 

apenas 50,55% apresentam reserva florestal, correspondendo a 12,21% da soma das 

áreas do grupo, e a 6,27% da área de todas as unidades desta categoria. Do lado 

extremo, também apenas 40,12% das propriedades acima de 500 hectares possuem a 

reserva; respondem por 14,10% da soma das áreas individuais e, por 5,72% da 

composição total da classe. Vale registrar que a diferença de comportamento entre a 

pequena e a grande propriedade, em relação ao percentual de unidades que atendem às 

exigências de reserva florestal legal, não é tão significativa. 

 

Tabela 3 - Distribuição das Áreas de Reserva Florestal Legal das Propriedades 
  Rurais de Prata - MG. 

Classe de Área Propriedades Área Total Área Reserva 
Participaçã

o 
( ha ) ( unidades ) ( ha ) ( ha ) ( % ) 
Até 9 29   191,2  14,9  7,79 

10 a menos de 25 84   1.465,7  174,0 11,87 
25 a menos de 50 118   4.621,5  578,0 12,51 

50 a menos de 100 162  12.336,5 1.541,7 12,50 
100 a menos de 200 208  30.386,7 3.509,7 11,55 
200 a menos de 500 180  55.975,8 6.824,3 12,19 

500 a menos de 1.000 46  31.109,2 4.538,0 14,59 
1.000 a menos de 5.000 21  41.433,0 5.692,2 13,74 

TOTAL 848  177.519,6 22.872,8 12,88 
FONTE: INCRA - Estatísticas Cadastrais 1998.  

 

Merece destaque, mesmo dentro do resultado esperado, que as unidades 

produtivas de até 10 hectares apresentam apenas 7,79% de sua área destinada à 

preservação da reserva florestal. Fica, pois, uma vez mais, o legítimo questionamento se 

realmente existe necessidade de uma adequação dessas pequenas propriedades, 

considerando, em caso afirmativo, a expressiva diminuição de sua área produtiva 

(CUNHA, 2002; JOELS, 2002). 
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Outrossim, pelas constatações dos dados apresentados, ainda que o quadro 

tenha sofrido alterações importantes, 46,06% das propriedades rurais de Prata estão fora 

dos requisitos da lei ambiental, e a totalidade dos produtores que já possui parte de sua 

área em cobertura vegetal em preservação, necessita de alguma adequação neste 

sentido. Desta forma, existe um potencial de, no mínimo, 44.500 hectares a serem 

incorporados na recomposição dos ecossistemas. 

 O fato de os pequenos produtores estarem em uma área minoritária, não os 

impede de serem majoritários na ocupação desses espaços e, portanto, terem 

responsabilidade específica na sua gestão. Desde que, para aplicarem os conceitos de 

desenvolvimento sustentável, os instrumentos reguladores reconheçam as 

particularidades dos diferentes sistemas de produção praticados pelos agricultores. 

Área de Preservação Permanente 

Em relação às áreas de preservação permanente, a Tabela 4 indica a disposição 

dessas áreas dentro das categorias de produtores apresentadas. 

 

Tabela 4 - Distribuição das Áreas de Preservação Permanente das 
Propriedades Rurais de Prata - MG. 

Classe de Área Propriedades Área Total
Área 

Reserva Participação 
( ha ) ( unidades ) ( ha ) ( ha ) ( % ) 
Até 9  39  247,4  13,4 5,42 

10 a menos de 25 110  1.857,5  105,7 5,69 
25 a menos de 50 173  6.767,4  430,8 6,37 

50 a menos de 100 195 14.741,6  850,6 5,77 
100 a menos de 200 215 31.187,2 1.915,0 6,14 
200 a menos de 500 222 70.001,9 4.723,3 6,75 

500 a menos de 1.000  62 43.314,0 3.242,6 7,49 
1.000 a menos de 5.000  46 82.066,8 5.859,2 7,14 

TOTAL 1.062 250.183,8 17.140,6 6,85 
FONTE: INCRA - Estatísticas Cadastrais 1998.  

 

Em paralelo à situação da reserva florestal legal, pode-se extrair, da tabulação 

dos dados, que do total das propriedades rurais de Prata, apesar de não serem 

formalmente registradas, 67,56% apresentam tais espaços de preservação. Para fazer 

valer as normas e regras ambientais vigentes na tentativa de resgatar os espaços 

degradados, sem dúvida alguma, caracteriza uma maturidade, do ponto de vista 

ambiental, mas ao mesmo tempo, comprometerá a economia dos pequenos produtores 

rurais. 
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 Contudo, os dados apresentam um resultado, a princípio, curioso. Das pequenas 

propriedades de até 50 hectares, 6,20% da área individual enquadram-se na situação de 

preservação permanente; o total de propriedades nesta condição corresponde a 30,32% 

das unidades que registram Área de Preservação Permanente (APP), e a soma das 

áreas corresponde a 4,50% em relação à área total dessa classe de produtores. 

 Na situação oposta na tabela, 31,07% das propriedades acima de 200 hectares, 

em relação às unidades com APP, apresentam área de preservação permanente, 

correspondendo a 7,08% da área individual; a soma dessas áreas equivale a 4,86% da 

área total da categoria. 

Tal situação sugere que existe uma distribuição geográfica relativamente uniforme 

das propriedades ao longo dos leitos e reservatórios de água e ao longo dos morros e 

encostas. Como visto, a situação propõe estudos mais elaborados no sentido verificar em 

que condições tais áreas estão preservadas. 

Efetivo Pecuário e Condições Impactantes 

Dados oficiais da Embrapa (1999), apontam para uma estimativa de que 80,0% 

das pastagens do cerrado brasileiro, que são a base da exploração pecuária, apresentam 

algum estágio de degradação. Tal estimativa justifica a performance média, e às vezes 

crítica, da eficiência produtiva e reprodutiva do rebanho brasileiro (ONDEI, 2003). 

Essa situação condiciona a maioria dos produtores a permanecer inserida num 

processo de letargia: não se investe porque a atividade não se apresenta rentável, e não 

se obtém resultados favoráveis onde não há investimento. Ainda que teórico esse 

processo caracteriza o perfil de uma boa parte dos agropecuaristas. Quanto menor as 

propriedades, maiores são os desafios. Como ilustração, vale lembrar que houve 

registros de que a ineficiência do pequeno produtor seria a responsável pela sua própria 

rejeição no mercado (ROSSET, 2002; PAIXÃO, 2004). 

A pequena propriedade rural em particular, além das razões técnicas sobre a 

degradação das pastagens, o baixo desempenho do rebanho bovino, dentre outras, se vê 

motivada, sobretudo, pelas exigências de sobrevivência socioeconômica num regime de 

economia de escala, a utilizar certos “mecanismos compensatórios” para driblar as 

adversidades. 

Dois desses mecanismos podem ser facilmente identificados em trabalhos de 

campo, na expectativa do produtor em aumentar o volume de produção: a incorporação 

de áreas impróprias para o pastoreio animal, como exemplo, as de preservação 

permanente, e a carga animal sobre as pastagens acima de limites técnicos 

recomendados (GUIVANT & MIRANDA, 1999) 
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A Tabela 5, abaixo, serviu dos critérios técnicos do INCRA e IBGE para efeito de 

estabelecer um fator de conversão da população bovina estimada do município de Prata, 

em correspondentes unidades animais - UA. 

Na seqüência, a Tabela 6 procura caracterizar os diferentes graus de pressão 

animal sobre as pastagens, na distribuição da população bovina dentro dos mesmos 

critérios de estratificação. Pode-se evidenciar que a densidade animal varia, de forma 

expressiva, entre o grupo das pequenas propriedades e o grupo de áreas maiores. 

 

Tabela 5 - Distribuição da População Bovina1 por Categoria Animal 
  e Conversão em Unidades Animais - Prata (MG). 
Categoria Idade Efetivo Fator de Unidade 

Animal ( meses ) Estimado2 Conversao3 Animal (UA) 
Fêmeas 0 - 12  36.857 0,31 11.425,67 

 12 - 24  40.582 0,50 20.291,00 
 > 24  27.863 0,75 20.897,25 

Machos 0 - 12  36.893 0,31 11.436,83 
 12 - 24  38.228 0,50 19.114,00 
 > 24  49.541 0,75 37.155,75 

Vacas -  117.072 1,00 117.072,00 
Touros -  4.322 1,39 6.007,58 
TOTAL -  351.358 0,69274 243.400,08 

FONTES: 1- INCRA - Estatísticas Cadastrais 1998. 2- distribuição de acordo com IBGE -1998 3- 
INCRA - Instrução Normativa nº 11, de 4 de abril de 2003. 

A leitura do quadro identifica que, apesar da média do município corresponder a 

um limite tecnicamente aceitável (INCRA, 2003), o grupo representado por propriedades 

de até 50 hectares mantém, em sua atividade de bovinocultura, uma relação média de 

1,31 UA em cada hectare do processo produtivo, enquanto que as propriedades maiores, 

acima de 500 hectares, apresentam uma relação média de 0,77 UA, por hectare. Esta 

situação entre os grupos extremos da tabela permite verificar que a pequena unidade 

rural apresenta uma lotação animal 1,7 vez maior, ou 70,0%, em comparação com uma 

grande propriedade. 

  

Tabela 6 - Distribuição da População Bovina e Densidade Animal nas Propriedades 
Rurais do Município de Prata - MG. 

Classe Propriedades Área Pastagem (ha) Efetivo Bovino (un) Lotação

( ha ) ( un ) Total Media Total Média UA1
( UA / 
ha ) 

até 9 66 358,0 5,4 626 9 6,23 1,15 
10 a menos de 25 136 1.718,6 12,6 4.465 33 22,86 1,81 
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25 a menos de 50 227 6.693,9 29,5 10.871 48 33,25 1,13 
50 a menos de 100 271 15.896,9 58,7 27.253 101 69,97 1,19 

100 a menos de 200 323 37.742,0 116,8 54.322 168 116,38 1,00 
200 a menos de 500 333 83.606,2 251,1 102.811 309 214,06 0,85 

500 a menos de 
1.000 105 59.169,4 563,5 63.267 603 417,72 0,74 

1.000 a menos de 
5.000 60 77.912,5 1.298,5 87.743 1.462 1.012,79 0,78 

TOTAL / MÉDIA 1.521 283.097,5 186,1 351.358 231 160,02 0,86 
FONTE: INCRA - Estatísticas Cadastrais 1998 1 – fator de conversão conforme tabela 5 

 

Diante do exposto e ao analisar os dados é fácil perceber que, quase a metade 

(46,02%) das propriedades que explora as atividades pecuárias, representadas pela 

categoria de até 100 hectares, exerce uma pressão animal 45,78% maior sobre o solo, e 

indiretamente sobre os recursos hídricos. Pesquisas mostram que essa é a realidade e a 

condição de grande parte dos pequenos agricultores brasileiros. Para sobreviver em 

mercado competitivo e auferir margem de lucro diante da flutuação de mercado, quase se 

leva à exaustão dos recursos naturais (GUIVANT & MIRANDA, 1999). 

Estimativa de Geração de Dejetos 

Ainda dentro da exploração pecuária, segundo alguns autores, além da densidade 

elevada de animais por hectare que é uma forma de agressão ecológica, a geração de 

dejetos, também, contribui e pressiona de forma negativa o meio ambiente. Levando em 

consideração os dados apresentados no senso agropecuário de 1998, com os fatores de 

conversão para geração de dejetos indicados (Melado 2002), ao cruzar as informações 

percebe-se a quantidade expressiva de dejetos gerada em conseqüência da atividade. 

Não existem evidências na literatura científica de grandes preocupações em 

relação à geração e à disposição de dejetos bovinos em sistemas extensivos, com 

sustentação em pastagens. No entanto, nos casos de estabulação animal em sistemas 

intensivos, como a atividade leiteira. A Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária), indica orientações técnicas sobre os mecanismos de controle ambiental e 

os reflexos advindos da disposição inadequada dos dejetos produzidos. 

Contudo, pelas estimativas apresentadas abaixo, que a situação da pecuária 

bovina pode ser interpretada como de risco ambiental, considerando o exposto anterior 

associado à variável dejeto, objeto desta análise. 

 

 Tabela 7 - Estimativa de Produção de Dejetos Bovinos1 em função de estratifi- 
cação do Efetivo Animal por Propriedade Rural2, do Município de Prata - MG. 
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Efetivo 
Bovino Total de Total de Área de Lotação Produção de Dejetos 
( un ) Propriedades Animais Pastagens (UA ha-1) (t ha-1 ano) T ano 
Até 49 429 15.962 8.770,5 1,26 17,48 153.308 

50 a menos 
de 100 271 27.253 15.896,9 1,19 16,51 262.458 

100 a menos 
de 200 323 54.322 37.742,0 1,00 13,87 523.482 

200 a menos 
de 500 333 102.811 83.606,2 0,85 11,79 985.717 

Acima de 
500 165 151.010 137.081,9 0,76 10,54 1.444.843 

TOTAL / 
MEDIA 1.521 351.358 283.097,5 0,86 11,90 3.369.808 

FONTE: 1- estimativa de produção de dejetos de acordo com MELADO (2002). 2- 
adaptação do INCRA - Estatísticas Cadastrais 1998.   

Pelos dados apresentados na Tabela 7, baseada em estimativa da literatura 

científica (MELADO, 2002), o município de Prata produz 9.232 toneladas de dejetos 

bovinos, ao dia, na zona rural, representando uma média diária aproximada de 6.000 Kg 

de dejetos em cada uma das 1.521 propriedades existentes que desenvolvem a atividade 

pecuária. Vale reconhecer, ainda, que a produção de dejetos está intimamente 

relacionada, dentre outros fatores, com o manejo nutricional da atividade, o que pode 

provocar variações no volume final. Contudo, tais fatores não serão objetos de 

detalhamento. 

Um outro fator importante, revelado nos dados da tabela em função da 

distribuição da densidade animal, demonstra que as unidades produtivas de até 50 

hectares produzem 65,8% mais dejetos, em cada hectare do processo, em comparação 

com as maiores propriedades. Enquanto uma grande propriedade gera um volume anual 

em torno de 10,5 toneladas de dejetos por hectare, a pequena propriedade participa com 

uma média aproximada de 17,5 toneladas. Tais valores correspondem, também, a uma 

produção de quase 1,5 vez mais em relação à média geral do município. 

Conclusão 

A pequena propriedade de agricultura familiar tem sido, em diversas linhas de 

pesquisa, objeto de preocupação. A busca por competitividade e por grandes produções 

impostas pelo agronegócio favorece a rejeição, ou mesmo a exclusão dessas unidades 

produtivas. 

A responsabilidade das questões ambientais não pode ser atribuída, 

isoladamente, ao homem do campo; a divisão das atribuições parece revestir-se de 

importância óbvia. Não obstante, o próprio produtor rural é um forte agente de mudanças 
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que precisa ser mais bem desenvolvido e melhor instrumentalizado para a adoção efetiva 

de práticas conservacionistas. 

As questões de poluição e degradação dos recursos naturais não se resumem 

exclusivamente a soluções técnicas. O comprometimento das decisões políticas e 

tecnológicas, com a co-responsabilização de agentes públicos e privados, caracteriza 

uma postura de coerência e de integração entre os elaboradores de políticas e 

estratégias. 

Uma maior integração entre os diversos órgãos que detém e processam as 

informações estatísticas e cadastrais precisa ser estabelecida. A disponibilização de 

dados indicadores é condição preliminar em estudos setorizados. 

A relação entre os agentes de pesquisa, os elementos públicos e privados de 

fomento e de extensão e o agente essencial de mudança, o produtor rural, deve ser mais 

fortalecida.Uma composição de estudos e diagnósticos deve ser regionalizada de forma a 

subsidiar a implementação, em nível municipal, de programas de sustentabilidade sócio-

ambiental. 

O número de pequenas unidades produtivas é bastante expressivo dentro do 

universo rural de grande parte dos municípios. Assim, em qualquer política de 

desenvolvimento o trabalho prioritário nas pequenas propriedades é fundamental, uma 

vez que pode favorecer a geração de empregos e a fixação do homem no campo. 

A educação ambiental em todos os níveis deve ser estabelecida através de um 

processo continuado de conscientização. A melhor compreensão do assunto pode 

favorecer a relação do homem com a natureza diante das inúmeras ilustrações de 

agressões ambientais. 

Finalmente, o trabalho não pretende aqui esgotar assunto e propõe, em nível 

local, um estudo sobre todos os componentes que integram a atividade pecuária no 

município de Prata. Além da densidade animal e a questão dos dejetos, os demais 

aspectos ambientais devem ser analisados. A conceituação de toda a variável e suas 

implicações ambientais pode subsidiar uma análise efetiva da condição geradora, 

levando a uma real caracterização da intensidade de risco e do potencial de impacto que 

a situação apresenta, independente dos critérios de classificação da legislação ambiental. 
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