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RESUMO 

A pesquisa apresenta a avaliação de um grupo de produtores rurais, tendo como 

marco teórico o tripé da sustentabilidade. O escopo desta pesquisa pautou-se na 

identificação das características físicas, culturais, econômicas, e sociais, que 

envolvem os pequenos produtores do bairro Nossa Senhora da Paz, município de 

São Joaquim de Bicas/MG. São apresentadas as distintas formas e características 

de produção dos pequenos produtores e a relação de exploração estabelecida entre 

eles com o tema. Objetivou-se apresentar uma forma de avaliação da 

sustentabilidade da produção como base para uma futura intervenção para 

solucionar ou minimizar os impactos negativos decorrentes desta no âmbito da bacia 

hidrográfica do córrego Farofas. Deste modo, o tripé da sustentabilidade permeou o 

diagnóstico mostrando pontos frágeis que necessitam de intervenção. 

 

Palavras chave: Nossa Senhora da Paz. Sustentabilidade ambiental. Pequenos 

produtores. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, a complexidade dos estudos efetuados para um diagnóstico 

ambiental talvez venha ressaltar a relatividade dos efeitos no meio natural pela ação 

do homem. De outro norte, sabe-se que o grau de preservação ambiental é uma 

resultante do desenvolvimento e da justiça social da localidade a qual a avaliação 

ambiental é realizada. 
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Neste contexto e ao analisar o processo de ocupação das terras brasileiras 

desde o período colonial, observa-se que este vem se processando de forma 

espoliativa e destruidora no que respeita ao ambiente natural. (TUBALDINI, 1992). 

Áreas que antes eram ocupadas por matas exuberantes, heterogêneas e com um 

ecossistema integrado, foram sendo devastadas, dando lugar a pastagens, cultivos 

e áreas urbanas.  

O Estado de Minas Gerais em seu processo histórico foi marcado pela 

supressão de aproximadamente de três milhões de toneladas de madeira. 

(FERREIRA,1998). No lugar foram introduzidas pastagens. 

O ambiente original descaracterizado deu lugar a uma modificação gradativa 

do microclima, do ciclo hidrológico, das condições do solo e, por conseqüência, da 

cobertura vegetal. As novas condições criaram novos sistemas responsáveis pelo 

aparecimento de ambientes alterados que acabaram por readaptarem-se a novos 

ciclos. 

A ocupação da região atualmente integrada ao município de São Joaquim de 

Bicas, não se difere do processo histórico do Estado de Minas Gerais, tendo como 

marca a supressão da vegetação como forma de interação com a terra. A região 

possuía originalmente uma vegetação de Cerrado e Mata Atlântica, no qual, foi 

sendo substituída por povoados, campos agropecuários, mineração dentre outras 

formas de uso do solo. Concluiu-se, portanto, que a ocupação da área de estudo 

ocorreu desde o início de sua história de forma insustentável - no que diz respeito ao 

tripé de sustentabilidade adotado na presente pesquisa.   

Também cabe destacar que o avanço da mineração e as condições 

ambientais imperantes no município deixaram poucas alternativas para os pequenos 

produtores. Assim, percebeu-se que a situação sócio-ambiental em que estes se 

encontram, carece de mudanças e alternativas para aliar o desenvolvimento 

sustentável as suas necessidades. 

Portanto, o diagnóstico realizado pautou-se na observação da condição real 

deste público nesta bacia, com tripé da sustentabilidade.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O trabalho de pesquisa realizado em 2009/2010 foram desenvolvidos os 

seguintes passos: 
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- análise do uso e ocupação do solo, através de dados obtidos no Censo 

Agropecuário/IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia Estatística; 

- levantamento primário de propriedades rurais inseridas na bacia do córrego 

Farofas, que produzem hortaliças para o suprimento do CEASA, através da 

aplicação de questionários estruturados em propriedades demarcadas com o GPS 

(Global Position System – marca Garmin 72; (FIG.1) 

- mapeamento do uso e ocupação do solo através de imagens do satélite 

Google Earth/2009 e as cartas topográficas de Brumadinho e Igarapé, escala 

1:50.000; 

- estabelecimento das variáveis visuais que melhor se justapõem e ao tripé da 

sustentabilidade. 

 

Figura 1 - Locais de aplicação dos questionários na área de estudo 

Fonte: Google Earth - 2009. Adapt.: PROPIC - 2009. 
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3- BASES TEÓRICAS PARA AVALIAÇÃO 

 

Para elaboração do presente projeto de pesquisa foi realizada uma revisão 

bibliográfica dos principais conceitos a serem utilizados, de modo a orientar os 

trabalhos subsequentes da pesquisa. Os conceitos foram desenvolvimento 

sustentável; revolução Verde X sustentabilidade; pequeno produtor X pequena 

produção. 

 

3.1- Desenvolvimento Sustentável 

Define-se por Desenvolvimento Sustentável, termo este utilizado após a 

publicação do “Relatório Brundtland”, um modelo econômico, político, social, cultural 

e ambiental equilibrado, que satisfaça as necessidades das gerações atuais, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias 

necessidades. Este relatório foi elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento e publicado em 1987, com o objetivo de conceituar e 

reafirmar, de maneira crítica, como deveria ocorrer o “desenvolvimento sustentável”. 

(www.catalisa.org.br) 

Ao longo do tempo o conceito de desenvolvimento sustentável vem sendo 

alterado de forma que cada estudioso mostra diferentes relações a serem 

observadas e controladas para alcançá-lo. Assim, optou-se por resumi-los em seis 

principais aspectos, quais sejam: 

- Sustentabilidade Social; Econômica; Ecológica; Cultural; Espacial e 

Ambiental. 

  

Analisando a evolução desses conceitos, trabalhou-se o seguinte modelo de 

sustentabilidade: 
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Figura 2 - Tripé da sustentabilidade 

 

Neste sentido, buscou-se entender que economicamente viável é quando a 

produção engloba no preço de venda os custos sócio-ambiental. Socialmente justo é 

desenvolver e manter uma boa qualidade de vida da população, equidade na 

distribuição de renda e promover a diminuição das diferenças sociais. E 

ambientalmente correto quando todas as interações do homem com a terra têm seus 

impactos negativos tratados.  

Entretanto, apenas estudar a base teórica da sustentabilidade não é o 

suficiente para tratar a problemática insustentável da produção agrícola. Entender o 

histórico de evolução da interação com a terra é crucial. Assim a chamada 

Revolução Verde foi um marco para a produção agrícola em termos de 

produtividade e da relação proprietário/trabalhador. 

 

3.2 Revolução Verde X Sustentabilidade  

A Revolução Verde constitui-se em linhas gerais de pacotes de novas 

tecnologias criadas com o objetivo de aumentar o capital econômico do campo 

reduzindo os custos da produção agrícola. No Brasil, os processos de modernização 

e investimento em tecnologias capazes de aumentar a produção agrícola iniciaram-

se no fim de década de 1960, com a introdução da mecanização, de sementes 

geneticamente melhoradas, de fertilizantes químicos, de pesticidas, de herbicidas e 

da irrigação. 

Socialmente 
justo 

Ambientalmente 
correto 

 

Economicamente 
viável 

 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 
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Tal revolução foi desenvolvida com o objetivo de acabar com a fome em países 

em desenvolvimento, mas contraditoriamente, não resolveu o problema. As 

mudanças desta revolução promoveram o aumento da degradação ambiental e 

cultural dos agricultores tradicionais e dos pequenos produtores. Também ampliou o 

desemprego, o subemprego, os aglomerados não estruturados e, por conseguinte, a 

pobreza, a violência e a miséria. 

Contrapondo à Revolução Verde, o Desenvolvimento Sustentável tem um 

antagonismo de intenções. A modernização do desenvolvimento agrícola não foi 

justa socialmente e tão pouco economicamente viável, já que marginalizou os 

agricultores que não puderam arcar financeiramente com a nova forma de gestão da 

terra.  

A degradação ambiental foi percebida anos mais tarde, já que, no momento 

inicial destes “pacotes tecnológicos” houve um aumento da produtividade que não se 

manteve ao longo do tempo em função da perda da qualidade ambiental. Os 

principais impactos observados no campo foram: 

- Aumento da concentração fundiária; 

- Dependência de sementes geneticamente melhoradas; 

- Degradação cultural dos pequenos produtores. 

Entretanto o mais grave de todos os impactos negativos e o propulsor de 

todos os outros acima citados foi a exclusão social e a marginalização dos 

agricultores.  

Surge neste cenário uma nova forma de produzir a partir de conceitos que 

hoje conhece-se com produção extensiva, não obstante dos preceitos da Revolução 

Verde. Este modelo é marcado: 

- pela mecanização extensiva da lavoura, com máquinas e equipamentos agrícolas, 

não levando em consideração a viabilidade técnica do equipamento, pois o subsídio 

estatal dado à indústria viabilizaria a sua aquisição; 

- pelo uso de sementes melhoradas, que tornou a agricultura uma monocultura 

agroexportadora; 

- pelo uso de produtos químicos artificiais. 

Com a insustentabilidade deste modelo buscou-se um processo produtivo 

sustentável que nada mais é do que voltar às origens da produção. Mas como 

conseguir fazer isso e alimentar ao mesmo tempo uma população que não para de 

crescer? Para solucionar este problema sabe-se que o caminho a ser trilhado passa 
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por aliar o avanço tecnológico com vistas a um desenvolvimento que atenda todas 

as variáveis envolvidas na produção agrícola e na sustentabilidade ambiental. 

Levando em conta todos os critérios até aqui identificados pode-se concluir que 

não sustenta-se infinitamente uma forma de produzir economicamente inviável, 

ecologicamente incorreta e socialmente injusta. Entretanto, pode-se sustentar um 

sistema produtivo que limite seu desenvolvimento ao ritmo do rendimento biológico 

disponível no meio ambiente, ou seja, deixar as vaidades e produzir para as 

necessidade. 

 

3.3 Pequeno produtor x Pequena produção 

O pequeno produtor, tratado no presente trabalho, é aquele que cultiva „‟lavouras 

de subsistência‟‟. Tal produção é identificada não apenas pela uniformidade de 

cultura e produtos plantados, mas também da forma como são realizados os 

cultivos. A força de trabalho entre grupos domésticos e técnicas de cultivo são 

semelhantes uns aos outros. (GARCIA JR, 1983) 

De acordo com GARCIA JR. (1983), o pequeno produtor utiliza várias técnicas de 

produção, dentre elas o roçado trata-se de uma técnica na qual dispondo de um 

terreno ou lote de terra, o trabalhador pode materializar no roçado a força de 

trabalho de sua unidade salarial ou familiar. A partir deste trabalho, garante-se uma 

produção que serve para o consumo da unidade familiar e para venda. 

Quando se trata de uma cultura familiar, o roçado normalmente é realizado pelos 

habitantes de uma mesma casa, no qual há colaboração do grupo doméstico. 

(WILKINSON, 1986) Há diferenças entre sexo e idade de modo que as tarefas sejam 

executadas, a partir de normas explícitas de autoridade dentro do grupo doméstico 

que define e decide sobre as tarefas. É tarefa do homem, o pai de família, organizar 

as tarefas do roçado para prover e gerar o sustento da casa. A tarefa da mulher, 

geralmente a mãe, é organizar os afazeres da casa que irá possibilitar o consumo do 

grupo. (WILKINSON, 1986) 

O roçado também pode estar presente quando um pequeno proprietário tem a 

sua casa em terra própria e dispõe de algum lote onde pode plantar, contratando 

mão de obra externa. Neste caso, o proprietário do terreno possui uma situação 

financeira melhor e geralmente garante a subsistência familiar no grupo que está 

inserido, caracterizando-se em pequeno proprietário do espaço agrário e rural. 
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Durante a década de 1970, observou-se um crescente interesse pela pequena 

produção rural. A modernização da agricultura, o intenso fluxo migratório rural-

urbano, as fortes tensões sociais produzidas pela luta pela terra, entre outros 

fatores, condicionaram a atenção dos estudiosos para o que ocorria no campo 

brasileiro. A ideia do rural se relacionava com a produção agrícola e com o 

predomínio de relações sociais comunitárias, em contraposição ao moderno que 

estaria representado pelos centros urbanos. 

Os avanços da industrialização e da urbanização, juntamente com o 

esgotamento do modelo de produção industrial, gerou no campo, o aumento da 

desigualdade social.  

Projetava-se uma ideia de sociedade amplamente urbanizada, fazendo com 

que se perdesse o interesse pelo estudo do rural. Alguns estudiosos passaram a 

pensar na ideia de uma "industrialização da agricultura" e na superação da reforma 

agrária, entendendo que seria criado a partir daquele momento, um novo tipo de 

racionalidade das atividades rurais, nos pilares produtivos e sociais, o que 

evidenciaria uma progressiva homogeneização das relações sociais. 

Atualmente, apesar da expansão dos complexos agroindustriais no Brasil, a 

pequena produção rural participa da fabricação de alimentos e matérias primas, que 

são destinadas ao consumo dos centros urbanos mais próximos. Um dos fatores 

relevantes dessa pequena economia é a geração de empregos nas áreas rurais. 

Quando a produção agricultável não é familiar, tem-se a geração de empregos. 

Com efeito, os processos de modernização da agricultura e de transferência 

de grande parte da população rural para os centros urbanos, redefiniu e requalificou 

o contexto em que se realizava uma determinada maneira de produzir e de viver. 

A expansão do capitalismo no meio rural viabilizou o surgimento e a 

consolidação dos complexos agroindustriais, além de estimular a diversificação da 

produção agropecuária (floricultura, fruticultura, ranicultura, piscicultura, 

carcinocultura, produção de derivados de leite, de carne, etc.) voltada para o 

atendimento de mercados consumidores exigentes de produtos personalizados e de 

maior qualidade nutritiva. Por outro lado, proporcionou uma significativa expansão 

das atividades não-agrícolas, como o turismo rural, das feiras agropecuárias, rodeios 

e exposições, das construções de imóveis como opção de moradia. A partir de 

então, o "rural" passou a ser considerado como um ambiente natural (em 
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contraposição ao excessivo artificialismo tecnológico dos centros urbanos), livre da 

poluição, da violência e da agitação estressante dos centros. (PEIXOTO, 1998) 

Segundo PEIXOTO (1998), tais mudanças do chamado „‟meio rural‟‟, sugerem 

uma melhor definição dos costumes e características do meio, que se produz não 

em oposição ao urbano. Visto dessa maneira, o rural não se confunde com uma 

categoria cultural tradicionalmente estabelecida, estática, mas como uma categoria 

cultural socialmente construída e reconstruída a partir das determinações e tensões 

presentes em contextos sociais novos, diferenciados e complexos. A realização da 

identidade rural tornou-se mais vinculada a um espaço local, no qual as relações 

sociais baseadas no interconhecimento passaram a dominar concretizando 

manifestações culturais típicas desse modo de vida. 

Constata-se que os processos de mudança contribuíram para a melhoria das 

condições de vida da maioria da população rural, particularmente dos pequenos 

produtores. A estrutura fundiária tornou-se ainda mais concentrada aos grandes 

proprietários de terra, aptas para produção agrícola, em decorrência às novas 

formas de produção pós industrialização e urbanização, conforme já citado.  

A ocupação de áreas com pequena produção normalmente ocorreu em 

espaços rurais, próximos a unidades administrativas. Esta ocupação facilitou a 

comercialização de produtos produzidos por este setor, além de proporcionar melhor 

qualidade de vida, como saneamento básico, maior facilidade de atendimento para a 

saúde e educação. 

Tanto pequenos como grandes produtores no Brasil, passaram por inúmeras 

dificuldades no campo, que vão desde a falta de ajuda por parte do Governo, até a 

exploração escrava que ainda acontece em locais isolados e sem fiscalização. 

Sabe-se que o pequeno agricultor vive em constante luta e dificuldades para 

conseguir sobreviver. Quando se aproxima a época da plantação, os pequenos 

agricultores necessitam investir um alto capital econômico para adquirir sementes, já 

que tais produtos são industrializados. Recorre aos bancos e busca empréstimos 

confiando na colheita. A safra nem sempre é colhida da forma que se espera, por 

falta de chuvas ou em decorrência do ataque de pragas, desta maneira, sua colheita 

é prejudicada.  

Empréstimos são realizados em bancos e geralmente o agricultor não 

consegue saldar sua dívida, por isso muitas vezes perde suas terras, para paga-las. 

Quando paga sobra-lhe pouco dinheiro para investir na próxima safra, e o que lhe 
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resta fazer é na próxima recorrer aos bancos novamente, tornando-se assim, eterno 

devedor dos banqueiros. 

Outro problema enfrentado pelos pequenos agricultores é a competição 

desigual entre suas lavouras, produzidas quase que de forma artesanal, com outras 

lavouras mecanizadas de grandes latifúndios e que ainda por cima recebem ajuda 

do Governo Federal ou Estadual. Os produtos destes grandes fazendeiros podem 

ser vendidos a preços baixos, porque eles produzem muito, e esmagam os 

pequenos produtores que, se querem vender seu produto antes que ele estrague, 

têm que acompanhar o preço baixo dos grandes. 

As pragas que geralmente atacam as lavouras são também um grave 

problema para os pequenos agricultores. Esta categoria de agricultor geralmente 

não consegue adquirir os agrotóxicos necessários para proteger sua lavoura e a 

qualidade da colheita, devido ao alto preço dos mesmos. Em consequência da falta 

de tecnologia, tem-se uma desigualdade significativa entre o produto da colheita dos 

pequenos e dos grandes agricultores.     

Para GARCIA JR. (1983), em consequência das constantes dificuldades 

enfrentadas pelo pequeno produtor, novas alternativas foram criadas para tentar 

suprir suas necessidades:  

A busca de tais alternativas é consequência do desumano tratamento ao 

pequeno agricultor no Brasil, faltam-lhe sementes para plantar, falta-lhe água, faltam 

máquinas, falta vontade política para resolver as questões pertinentes, falta-lhe a 

terra na grande maioria das vezes. 

 

2.1. Área de Estudo 

 O município de São Joaquim de Bicas localiza-se na Região Metropolitana de 

Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. A sede do município tem como um 

ponto a coordenada UTM em 575,908 7.783,039 km, limitando-se com os municípios 

de Igarapé, Juatuba, Betim, Mário Campos e Brumadinho (Figura 3). O principal 

acesso à sede urbana de São Joaquim de Bicas se dá pela BR-381. 



 11 

 

Figura 3 - Localização do Município de São Joaquim de Bicas 

Fonte: IBGE - 2009. ADAPT.: PROPIC - 2009. 

 

O clima de São Joaquim de Bicas, de acordo com a classificação de Köppen, 

como tropical de altitude, com médias anuais em torno dos 20,5°C. A cobertura 

vegetal originalmente a Mata Atlântica, possui um remanescente fragmentado de 

apenas 16%. O município de insere na bacia do rio Paraopeba, sub-bacia do rio São 

Francisco, apresentando maior vulnerabilidade à erosão.  

 

2.2. Características gerais da bacia 

 

O local onde os trabalhos foram realizados corresponde ao bairro de Nossa 

Senhora da Paz (Figura 1 apresentada anteriormente) que se encontra inserido no 

município de São Joaquim de Bicas, cujo limite da região é a bacia hidrográfica do 

córrego Farofas, sub-bacia do rio Paraopeba.  

A bacia do córrego Farofas apresenta uma rede hidrográfica dendrítica 

(Figura 4) compreendendo uma área de aproximadamente 22,194 km², com cota 

altimétrica máxima de 1902 metros na serra das Farofas e mínima de 659 metros já 

na confluência com o rio Paraopeba, conforme pode ser observado na Figura 4. 
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Figura 3 - Modelo Digital de Terreno da bacia do córrego Farofas 

Fonte: EMBRAPA - 2009. ADAPT.: PROPIC - 2009. 

 

A Figura 5, representa a hidrografia da região onde encontra-se inserido o bairro 

Nossa Senhora da Paz.  

 

Figura 5 - Bacia hidrográfica do córrego Farofas 

Fonte: IBGE - 2009. Adapt,: PROPIC 2009. 
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De maneira geral, a população da bacia é composta por aqueles que possuem 

terras, sítios e comércios; e pelos trabalhadores com menor renda. O bairro dispõe 

de infraestrutura básica no aglomerado principal, como posto de saúde, escolas, 

igrejas e templos religiosos, água tratada, energia elétrica, telefonia fixa e móvel, 

segurança pública, serviços de coleta de lixo ineficiente e transporte regular até a 

sede do município. No entanto, não dispõe de coleta e tratamento de esgotos 

sanitários o que deteriora a qualidade dos mananciais. 

Devido a poucos remanescentes florestais na região (Figura 6) o solo foi, em 

sua quase totalidade, exposto a agentes erosivos e lixiviantes formando focos 

erosivos (Figuras 7, 8 e 9) numa vasta área dentro da bacia. 

 

Figura 6 - Vegetação remanescente de 

Mata Atlântica 

Fonte: SOS Mata Atlântica/MMA - 

2009. Adapt.: PROPIC - 2009. 

 

Figura 7 - Vulnerabilidade a erosão 

Fonte: ZEE/MG - 2009. Adapt.: PROPIC - 

2009. 
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Figura 8 - Vulnerabilidade do solo 

Fonte: ZEE/MG - 2009. ADAPT.: 

PROPIC - 2009. 

Figura 9 - Risco potencial a erosão  

Fonte: ZEE/MG - 2009. ADAPT.: 

PROPIC - 2009. 

                  

Quanto à estrutura produtiva, o município ainda vive à mercê de muitos 

serviços de Igarapé (município no qual foi emancipado). Outro fator de relevância é 

a baixa disponibilidade de empregos oferecida. 

No setor primário, o destaque são as hortaliças comercializadas junto ao 

CEASA/MG que são plantadas em parcelas pequenas das propriedades rurais 

situadas na porção sudeste, sul e oeste do município, disputando espaço com a 

mineração que diariamente alarga seus domínios. 

 

3. Diagnóstico Socioeconômico da Pequena Produção na Bacia: Resultados e 

Discussões 

Com base em entrevistas realizadas em 18 propriedades, constatou-se que 

55% das propriedades visitadas são exploradas por meeiros/parceiros e apenas 

11%, são exploradas pelos proprietários da terra. Ao longo das entrevistas 

percebeu-se que parte dos entrevistados trabalhavam nas propriedades  morando 

em outros locais. 
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Aproximadamente 61% dos entrevistados fazem uso da terra, dentre um e 

cinco anos. Tal fator comprova o pequeno percentual de proprietários rurais na 

região e justifica a migração dos mesmos, devido à falta de vinculo com o local e 

baixos salários.  

Outra questão é o fato das relações sociais com o proprietário serem 

estritamente em razão das safras, podendo para ambas as partes, serem rompidas 

a qualquer tempo. Carece ainda comentar que a renda da produção, na maioria das 

vezes, é complemento a outras atividades exercidas. 

 

Socialmente Justo 

O aspecto da sustentabilidade que se encontra inserido na parcela do 

socialmente justo, corresponde aos cuidados a serem tomados em relação ao ser 

humano, inserido em uma sociedade, no sentido de fornecer melhorias a um número 

maior de pessoas, excluindo interesses particulares. O próprio direito administrativo 

versa a respeito do assunto quando coloca como um de seus princípios “o interesse 

público sobre o interesse particular”, para que algumas intervenções governamentais 

possam favorecer um número maior de pessoas em detrimento aos interesses de 

uma minoria.  

Dos dezoito trabalhadores que colaboraram com o estudo, apenas um deles 

apresentava carteira assinada e dois são os proprietários do estabelecimento. O 

restante dos pequenos produtores recebem por dia trabalhado, e não tem a carteira 

de trabalho assinada. 

 

Figura 10 - Entrevistados que trabalham ou não com carteira assinada. 

 

Ambientalmente Correto 

Ao se verificar quanto à viabilidade ambiental dos produtores de hortaliças do 

bairro Nossa Senhora da Paz, percebeu-se alguns fatores que conflitam com as 

boas práticas em prol de um meio ambiente mais preservado e equilibrado. 
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Para que a produção da localidade enquadrasse como produtos produzidos 

de forma ecologicamente correta, todo o processo produtivo deveria ser limpo e 

apropriado, com uso de matéria prima natural renovável reciclada, com insumos 

naturais e com menor carga residual sobre o meio ambiente, possibilitando uma 

máxima recuperação ou reciclagem do material descartado. 

Apenas um dos 18 entrevistados usa adubo orgânico para a produção de 

suas hortaliças. Os demais declararam usar tanto o adubo orgânico (estrume, 

húmus) quanto o adubo químico. Os pequenos produtores demonstram não possuir 

informações técnicas suficientes quanto à quantidade a ser utilizada a cada tipo 

diferente de cultura. Tal fato torna-se preocupante, pois quando em grandes 

quantidades, esse adubo pode atingir os corpos hídricos e acelerar processos de 

eutrofização; além disto, podem contaminar os trabalhadores, a cultura e o 

consumidor. 

Apenas um dos 18 entrevistados disse não utilizar equipamentos de proteção, 

que contato direto com produtos químicos para o controle de pragas. Tal resultado 

evidencia que já existe uma preocupação no que tange a saúde e segurança do 

trabalhador e por conseguinte do ambiente. 

Às embalagens de produtos químicos, como os agrotóxicos utilizados na 

produção das hortaliças, são levadas até o galpão da prefeitura para que haja uma 

destinação correta desse material. Porém, alguns produtores preferem realizar a 

queima dessas embalagens. Neste sentido, em termos ambientais há uma 

preocupação dos produtores em seguir as orientações legais. 

 

Figura 11 - Formas de destinação do lixo. 

 

A água usada nos cultivos advêm dos mananciais da região (lagoas, 

nascentes e cursos d‟água) e identificou-se que não há tratamento de esgotos 

sanitários na região do bairro. A existência de fossas negras contaminam o solos e 
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as águas resultando em problemas para as hortaliças. Cultiva-se em grande escala 

folhas (alface, couve), além de tomates, deste modo o uso de águas com qualidade 

duvidosa e solos que podem estar contaminados indicam que os produtores 

ambientalmente não produzem de forma correta. 

 

Economicamente Viável 

De acordo com as informações primárias levantadas em campo, em relação à 

viabilidade econômica da produção gerada pelos produtores de hortaliças de Nossa 

Senhora da Paz, pode-se perceber que ela existe quando se trata do fornecimento 

de subsídio para que as famílias que vivem da renda gerada pela produção possam 

adquirir seu próprio sustento. 

Em contrapartida, quando se trata de utilizar essa renda para aquisição de 

produtos que trazem um conforto maior a essa parcela dos entrevistados, esta já 

não é capaz de comportar esses gastos.  

Em contato direto com os entrevistados, foi proposto alguns questionamentos 

no sentido de levantar a faixa salarial mais comum dos trabalhadores do segmento 

da plantação de hortaliças. 

A faixa salarial dos pequenos produtores compreende um a 2 salários 

mínimos. Esse dado pode ser perfeitamente compreendido quando se tem acesso 

ao valor pago por dia de trabalho do homem nas plantações que é em média vinte e 

oito reais, totalizando uma renda mensal em torno dos seiscentos reais. Os 

produtores pagam pelo acondicionamento e transporte da produção até o 

CEASA/MG. Mesmo havendo um Barracão dos Produtores, somente os 

proprietários associados fazem uso. Os lucros para os parceiros são baixos. Apesar 

de auxiliar na renda familiar a produção não pode ser considerada como 

economicamente viável se observada pelo viés da fixação do homem ao campo, da 

posse da terra pelos parceiros da aplicação dos cultivos e por fim, da obtenção de 

uma renda maior para poder se dedicar junto à família a esta atividade sem buscar 

novas ocupações. 

 

4. MATRIZ DE LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS 

QUE COMPILA OS RESULTADOS DO TRABALHO 

Com intuito de elaborar um cruzamento de informações entre condições 

observadas em campo e o tripé da sustentabilidade, apresenta-se na sequencia uma 
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matriz. Conforme pode ser visto no Quadro 2, os aspectos socioambientais 

identificados possuem condições contrárias ao que é definido pela sustentabilidade 

demonstrando a necessidade de modificação das relações socioambientais. Como 

resultado, em se implementando as ações propostas, espera-se uma melhoria das 

relações socioambientais, bem como uma maior fixação do homem a terra, o que irá 

repercutir a médio / longo prazo em qualidade ambiental e social da região.   

 

Quadro 2 – Matriz de aspectos e impactos ambientais 

 

Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais 
Folha: 01/01 

Município São Joaquim de Bicas 

Aspecto socioambiental Pequena Produção Agrícola 

  Condições do aspecto SJ EV AC Ações Propostas SJ EV AC 

Posse da terra Relação desfavorável ao pequeno produtor N X S 
Estabelecer através de legislação específica os critérios 

para a relação entre dono da terra e produtor 
S X X 

Posse da terra 
Ausência de pessoa jurídica para responder 

por possíveis problemas 
N X X 

Estabelecer um cadastro de responsabilidade de danos ao 

ambiente. 
X X S 

Morar em outro local 
Não cria vínculo entre produtor e a terra 

cultivada 
N N N 

Criar cooperativas e/ou atividades culturais que 

melhorem a relação do homem com a localidade onde 

trabalha 

X X S 

Forma de utilização da terra 
Não aplicação de técnicas de proteção dos 

solos 
X N N 

Incentivar a utilização de técnicas de conservação dos 

solos 
X S S 

Tempo de utilização da terra Não atendimento a legislação trabalhista N N X Estabelecimento de relação trabalhista S X X 

Relação proprietário do terreno e 

produtor 
Instabilidade de relação N N X Estabelecimento de relações sociais mais sólidas S X S 

Tecnologia aplicada Agravamento dos impactos ambientais  X N N Incentivar a utilização de novas tecnologias X S S 

Uso de agroquímicos Utilização sem controle X N N Fiscalizar os usos X X S 

Uso de EPI's Há usos em alguns casos e em outros não N X N 
Instituir cursos para uso e manejo correto de 

agroquímicos 
S S S 

Gestão de resíduos sólidos Atendimento X X N 
Implementar coleta seletiva /  Ampliar a coleta de 

resíduos. 
X X S 

Qualidade das águas 
Contaminação por esgotos sem 

acompanhamento 
N X N 

Busca de recursos para tratamento dos esgotos/ 

monitoramento da qualidade das águas 
S S S 

Gestão de efluentes Não há destinação correta N X N 
Busca de recursos para tratamento dos esgotos/ 

monitoramento da qualidade das águas 
S S S 

Esgotamento sanitário Não há destinação correta N X N 
Busca de recursos para tratamento dos esgotos/ 

monitoramento da qualidade das águas 
S S S 

Aplicação da renda adquirida Somente para subsistência N N N Ampliação da renda para investimentos na produção S S X 

Fonte: Os autores, 2009 

 

 

LEGENDA 

 

SJ Socialmente Justo 

EV Economicamente Viável 

AC Ambientalmente Correto 

  

S Sim 

N Não 

X Não se aplica 

  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O desenvolvimento sustentável é um desafio que vem sendo enfrentado na 

atualidade. O aumento da população inserida na bacia hidrográfica do córrego 

Farofas ao longo dos anos gerou, consequentemente, o aumento das terras 
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cultivadas e das aglomerações urbanas na região. Tal fator desencadeou alterações 

no meio físico, social e ambiental. 

Alterações estas que não condizem com o tripé da sustentabilidade visto que: 

- há problemas quanto à exploração da terra pelos proprietários e os não 

proprietários; 

- há situações de risco ambiental em virtude de práticas sem o correto controle; 

- há riscos de contaminação dos produtos em razão de práticas arcaicas de higiene; 

- há sobreposição de custos para aqueles que não detêm a posse da terra. 

A proposta de uma produção sustentável na bacia visa melhorar a interação 

da população com o meio natural, ampliando qualidade de vida dos pequenos 

produtores da região e fixa o trabalhador á terra, diminuindo dificuldades sociais 

como o êxodo rural. 
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