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RESUMO

Pretende-se, no desenvolvimento desta dissertação, inserir-se no contexto de um Zoneamento
Ecológico-Econômico – ZEE – para a bacia hidrográfica de Entre Ribeiros (Noroeste de
Minas Gerais), desenvolvendo uma metodologia passível de aplicação em outras bacias
hidrográficas. Com isso, procura-se contribuir para o aprimoramento das técnicas de
Zoneamento Ambiental, assim como fornecer subsídios para uma melhor organização do
espaço na bacia hidrográfica em estudo. Além disso, insere-se no campo de desenvolvimento
científico das orientações da Agenda 21 (BRASIL, 2000; 2004) relacionadas à utilização de
Indicadores

Ambientais

e

Zoneamentos

Ecológico-Econômicos,

possibilitando

o

acompanhamento efetivo dos ambientes através de contínuos temporais e espaciais.
Desenvolve-se, como principal produto desta dissertação, uma análise comparada que torne
possível, de maneira consistente, apresentar as possibilidades de zoneamento dos impactos
ambientais sobre solos, recursos hídricos e biológicos, lançando mão do sensoriamento
remoto e hidrologia, de maneira direcionada às atividades econômicas em seus diferenciados
passivos ambientais. A partir de uma prospecção das atividades produtivas locais da Bacia
Hidrográfica de Entre-Ribeiros, e dos dados geográficos disponíveis, formaliza-se um corpo
lógico de procedimentos para o zoneamento da dinâmica espaço-temporal das atividades
agro-silvo-pastoris e seus impactos econômicos e ambientais.

Palavras chave: Zoneamento Ecológico-Econômico. Meio Ambiente. Planejamento
Territorial. Entre-Ribeiros. Sensoriamento Remoto. Hidrologia.

ABSTRACT

The research background of this dissertation is the Ecologic-Economic Zoning perspective on
Entre-Ribeiros Basin, in Minas Gerais Northwest. Thus, the aim is to propose advice on a
better spatial organization of this territory. Formerly, it attempts to develop a methodology
which can also be applied to other watersheds. Therefore, the development of Environmental
Zoning may be considered as the general purpose of this work. Moreover, this work is in
consonance with the Agenda 21 guidelines (BRAZIL, 2000; 2004) on Environmental
Indicators and Ecological-Economic Zoning. Through these guidelines, it is possible to
monitor the environment effectively, along time and space continuity. The main result of this
dissertation is a comparative analysis which makes achievable the environmental sensibility
zoning of soils, water resources and biologic resources. This analysis deals with remote
sensing and hydrology, addressing the economic activities and their environmental impacts.
The research starts from a prospective study of Entre-Ribeiros Basin productive activities and
from the available geographic data. Throughout, a logic procedure set is formalized for
development zoning of agriculture, forestation and livestock grazing activities, as well as their
ecological and economic impacts.

Keywords: Ecological-Economic Zoning, Environment, Territorial Planning, Entre-Ribeiros,
Remote Sensing, Hydrology.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Justificativa

A atividade agrícola moderna, predominantemente sustentada a partir de monoculturas
extensas e de elevado nível tecnológico, têm se transformado em grande usuária de recursos
naturais e, conseqüentemente, em significante geradora de impactos ambientais (BRASIL,
2000). A produção de cana, soja, milho, sorgo, entre outros produtos agrícolas, acarretam em
transformações drásticas da paisagem, e dentre os impactos ambientais associados às frentes
agrícolas, destacam-se: compactação do solo, contaminação das águas e da biota por
agrotóxicos e fertilizantes, desmatamento com a fragmentação de habitats, queimadas,
redução da disponibilidade de água subterrânea e superficial pela irrigação inadequada das
áreas cultivadas, redução da diversidade vegetal e animal, e perdas de solos (EGLER; RIO,
2002).
A Bacia de Entre-Ribeiros localiza-se entre os municípios de Paracatu e Unaí, no
Noroeste de Minas Gerais. Essa bacia constitui-se um cenário marcante para analisar o efeito
potencial das frentes agrícolas modernas. Desde o ano de 1970, observa-se nessa bacia
hidrográfica o estabelecimento progressivo de um grande sistema de irrigação (RODRIGUEZ
et al., 2007, p. 173), envolvendo diversos agricultores de forma associada. Trata-se de uma
agricultura que se utiliza de tecnologia de ponta, incluindo o uso freqüente de pivôs circulares
de irrigação. Com a expansão dessa frente agrícola irrigada, a utilização dos recursos hídricos
de Entre-ribeiros chegou a um nível crítico, muito abaixo da vazão ecológica necessária para a
manutenção dos ecossistemas aquáticos e terrestres associados. Em períodos de maior
estiagem, chegou-se inclusive a conflitos entre os agricultores pelos recursos hídricos
escassos (PRUSKI et al., 2007, p. 200).
A procura de novas formas que possam conciliar o desenvolvimento agrícola com a
utilização sustentável dos recursos naturais é um dos desafios mais prementes para a ciência
brasileira. Devido à demanda econômica por ampliação constante das fronteiras agrícolas, a
manutenção dos padrões produtivos atuais contribuirá para uma pressão gradativamente maior
sobre os ecossistemas nativos brasileiros.
Ademais, o uso intensivo dos recursos naturais compromete outras oportunidades de
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uso múltiplo. O limite proporcionado pela escassez de água em Entre-Ribeiros é um limitador
para a expansão de novas frentes irrigadas na região. Além disso, a diminuição da vazão
crítica dessa bacia influenciará nos rios a jusante, a saber, o Rio Paracatu, o qual é o principal
afluente do Rio São Francisco (DINO, 2001, p. 4). Com um cenário futuro de transposição do
Rio São Francisco, bem como com o aumento da demanda por hidreletricidade provenientes
das usinas presentes e em planejamento, torna-se basilar um planejamento racional sobre
como serão utilizados os recursos hídricos que contribuem para o Rio da Unidade Nacional
(RODRIGUEZ, 2004, p. 10).

1.2 Objetivos

Esta dissertação tem como objetivo geral pesquisar a interação entre os sistemas
agrícolas modernos e o meio ambiente, compreendidos neste último os ecossistemas, os
recursos e os serviços ambientais. Como foco principal, será analisada a relação entre a
agricultura moderna irrigada e os sistemas hídricos.
Contudo, não será perdido de vista o paradigma sistêmico de análise ambiental, para
que não se caia no risco de chegar a explicações reducionistas ou mesmo fugidias à realidade,
por não analisar outros fatores pertinentes. Entre esses fatores, estão toda a gama de relações
ambientais e econômicas que permeiam o objeto de estudo em comento. Para tanto, pretendese revisar a literatura sobre o estudo de frentes agrícolas, bem como sobre planejamento
ambiental e zoneamentos sob o enfoque econômico-ecológico.
Foi escolhida para estudo de caso a bacia hidrográfica de Entre-Ribeiros, por sua
situação emblemática quanto aos limites de interação entre a agricultura e a disponibilidade de
recursos hídricos.
Os objetivos específicos a que se pretende esta dissertação são:

1) Caracterização histórica da ocupação de Entre-Ribeiros
2) Zoneamento Agro-Econômico da ocupação e vegetação da bacia em períodos
históricos diferenciados.
3) Estudos hidrológicos e de irrigação sobre Entre-Ribeiros, abrangendo suas
alterações nas últimas décadas.
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4) Estudo sobre os impactos ecológicos e econômicos da ocupação agropecuária na
bacia hidrográfica

No decorrer dos estudos, foi realizado um percurso da história de ocupação do solo
dessa bacia hidrográfica, procurando mostrar como as modificações de uso do solo e de
tecnologia produtiva interferiram no balanço hídrico natural e no ecossistema como um todo.
Para tanto, foram utilizados levantamentos de vegetação e uso do solo elaborados para essa
bacia em diversos períodos históricos, bem como análise de imagens de sensoriamento
remoto. A história de ocupação exposta embasa a elaboração de um mapeamento de
vegetação e uso do solo atuais, elaborado nesta dissertação.
A avaliação do uso consuntivo da água de Entre-Ribeiros e de sua relação com a
disponibilidade hídrica superficial tem como base os estudos de Brito, Bastings e Bortolozzo
(2003), Rodriguez (2004), Moreira (2006), Latuf (2007), Prusky et al. (2007), Rodriguez et
al. (2007) e Rodriguez (2008). Esses estudos foram avaliados a partir dos dados e estudos
sobre o processo de ocupação de uso do solo, de modo a abordar o relacionamento entre a
agricultura (viés econômico) e os recursos hídricos (viés ecológico).
No contexto teórico de Zoneamentos Ecológico-Econômicos (MARTINS JUNIOR et
al.., 2008b; MARTINS JUNIOR e FEREIRA, 2008-2009), esta dissertação procura
apresentar cenários diagnósticos do passado e presente da Bacia de Entre-Ribeiros, com foco
na gestão de seus recursos naturais encarados do ponto de vista ambiental e financeiro. Estes
produtos poderão ser utilizados futuramente para a elaboração de Zoneamentos EcológicoEconômicos de sensibilidade ambiental e para a prospecção de cenários prognósticos de
desenvolvimento sustentável.

1.3 Da Natureza desta Dissertação

A situação da relação entre agricultura moderna e recursos hídricos na bacia dos rios
Paracatu e de Entre-Ribeiros tem sido estudada por dois grupos de pesquisa. Um deles
encontra-se na Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – Cetec –, coordenado pelo Dr.
Sc. T. Paulo Pereira Martins Junior, com apoio da Universidade Federal de Ouro Preto – Ufop
– e do Institudo de Geociência Aplicadas de Minas Gerais – IGA. O outro se encontra na
Universidade Federal de Viçosa, que desenvolveu diversas teses e dissertações sob a
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orientação dos drs. Mauro Aparecido Martinez e Fernando Falco Pruski.
As pesquisas do Cetec fundamentam-se no enfoque das Geociências Agrárias e
Ambientais, proposto por Martins Junior (1998). Em primeira etapa, dedicaram-se à
atualização e integração das bases digitais temáticas das Bacias do Paracatu. Em seguida,
verteram para a análise estratégica da região através do enfoque da disciplina de EconomiaEcologia, orientada à gestão de recursos hídricos. A meta de tais estudos foi propor um
modelo de uso optimal do solo, com auxílio de sistemas especialistas de Inteligência Artificial
para auxílio à decisão na gestão dos recursos naturais e das atividades econômicas.
Sob certo aspecto, esta dissertação se constitui em grande parte como uma
continuidade de estudos já realizados pelo autor, em sua participação em projetos de análise
ambiental na Fundação Cetec, de 2003 a 2006, junto à equipe multidisciplinar de
pesquisadores, sob a orientação do Dr. Sc. T. Paulo Martins.
Os estudos da Universidade Federal de Viçosa – UFV –, por sua vez, são realizados a
partir do enfoque de conhecimentos da Engenharia Agrícola, e conjugam técnicas avançadas
de Sensoriamento Remoto e Hidrologia. O objetivo que permeia os trabalhos é mostrar como
as tendências de ocupação do solo influenciam nas demandas hídricas.
Esta dissertação apresenta-se como um esforço em conjugar os enfoques dos estudos
produzidos por essas duas equipes. Almeja-se, com isso, um entendimento mais amplo da
situação pela qual passa a Bacia Hidrográfica de Entre-Ribeiros.
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2 REVISÃO TEÓRICA

Este capítulo tem como fito apresentar o conteúdo teórico atinente ao embasamento
bibliográfico em que se enquadra a dissertação. Escolheu-se por auferir como as frentes
agrícolas, em especial as brasileiras, têm sido estudadas na história do pensamento geográfico.
Em seguida são apresentados os fundamentos teóricos necessários para o zoneamento
ecológico-econômico proposto: Ecologia-Economia, Metodologias Inter-Escalares, Bacias
Hidrográficas, Recursos Hídricos e Cenários Temporais.

2.1 História do Pensamento Geográfico e o Estudo das Frentes Agro-pecuárias

O objetivo deste tópico é vincular as atividades desenvolvidas nesta dissertação à
história do pensamento geográfico. Procurar-se-á um embasamento teórico que oriente, de
maneira epistemologicamente consistente, o estudo das frentes agrícolas.
Para tal empreita, escolheu-se por deslindar como o geógrafo Pierre Monbeig,
confrontando a teoria da escola regionalista francesa com a complexidade da dinâmica
brasileira de ocupação rural da primeira metade do século XX, mostrou que eram precisas
novas formas de se pensar a Geografia, para que captasse e explicasse melhor essas novas
realidades. As contribuições teóricas e a grande experiência de Pierre Monbeig para o estudo
das frentes agrícolas levantarão à tona princípios e precauções a se manter em mente no
decorrer dos trabalhos apresentados.
No sub-tópico seqüente, traz-se à tona teorias e abordagens relevantes, desenvolvidas
no decorrer do século 21, e que são necessárias à compreensão das transformações por que
passou a sociedade e seu relacionamento com a ocupação do espaço. Em especial, é analisado
como essas novas abordagens são cruciais para um estudo eficaz das singularidades das
frentes agrícolas no Sudeste Brasileiro.
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2.1.1 Pierre Monbeig e o Estudo das Frentes Agrícolas

Monbeig teve sua formação baseada na escola regionalista francesa, de raízes
vidalianas (SILVA, 2002a, p. 71). Seus grandes mestres foram Albert Demangeon e
Emmanuel de Martone, além de ter recebido influência dos ensinamentos históricoeconômicos de Henri Hauser (SILVA, 2002a, p. 75). Bray (1983, p. 84-85) identifica como
traços marcantes da Geografia Francesa, que foram incorporados nas obras de Monbeig, a
valorização da liberdade e iniciativa humana, a abordagem sistêmico-organicista, a teoria do
equilíbrio entre homem e natureza, a utilidade da Geografia para o assessoramento do Estado
e uma valorização da solidariedade como tecido social.
No livro Ensaios de Geografia Humana Brasileira (MONBEIG, 1940), chamam
especial atenção as suas observações sobre a interação dos modos de ocupação rural
brasileiros com a paisagem natural, o que Monbeig toma como exemplo para sua conclusão
da transformação humana do espaço natural para uma paisagem com um conteúdo subjetivo
humano (SILVA, 2002a, p. 73).
Ao chegar ao Brasil, Monbeig interessou-se com afinco à vivacidade das frentes
pioneiras paulistas. O incessante fluxo de inter-relação entre ocupação territorial e
desenvolvimento econômico no oeste paulista instigou Monbeig a propor sua tese de
doutoramento sobre esse tema (AB’SÁBER, 1994, p. 230). Tratava-se de um tema desafiador
para a ciência geográfica regionalista francesa, pois a situação sempre mutável da ocupação
brasileira, bem como sua miscigenação de culturas, geravam dinâmicas espaciais bastante
diferentes das relativamente estáveis paisagens rurais francesas (SILVA, 2002a, p.75).
Em sua obra O Brasil (MONBEIG, 1954), toca o modo como Monbeig discorre sobre
a expansão da ocupação das terras com monoculturas orientadas para o mercado externo, a
qual atinge o seu auge com a expansão cafeeira paulista. Como arremate da análise históricogeográfica da frente de ocupação, Monbeig propõe a análise da urbanização e da
industrialização que tomaram curso com os excedentes da produção agrícola. Essa nova
sociedade enfrenta diversos desafios antes não existentes, como o surto demográfico, o êxodo
rural, bem como as necessidades de infra-estrutura energética e de transporte.
Na obra Pioneiros e Fazendeiros de São Paulo (MONBEIG, 1952), Pierre Monbeig
empreende um estudo que muito deve à sua matriz francesa da Geografia Regional. Como um
dos implantadores da escola geográfica no Brasil, seu estudo apresenta um molde para os
demais estudos acadêmicos sobre o território brasileiro. São qualidades marcantes desse
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trabalho de Monbeig a conjugação entre teorias acadêmicas modernas, observação e vivência
de campo, bem como levantamentos estatísticos e cartográficos disponíveis até aquela época
(AB’SÁBER, 1994, p. 229).
Como tradicional estudo regional, Monbeig inicia por pesquisar as condições naturais
do território a ser estudado. Assim, discorre sobre o relevo, o clima, os solos e as paisagens de
vegetação natural de São Paulo e adjacências.
Em seguida, discorre sobre as condições históricas que deram origem à atual
configuração da sociedade paulista e sua ocupação do solo. Para tanto, o autor enfoca três
linhas de argumentação: o desenrolar histórico, a análise de fatores econômicos e, por último,
o que denomina de psicologia bandeirante. Por meio do estudo sobre o modo de pensar e de
viver do brasileiro, Monbeig procura escapar da crítica que era comumente levantada contra
os estudos regionais, de que seriam muito descritivos e pouco explicativos (SILVA, 2002a, p.
73). Monbeig quer não apenas fazer um retrato fiel de sua área de estudo, mas sim debruçarse sobre a explicação dos processos que tomam curso nesse espaço. Dessa maneira, une a
tradição francesa de preocupar-se com a História como elemento explicativo, com um novo
viés que atenta bastante a aspectos culturais dos povos locais (SILVA, 2002a, p. 74).
Pioneiros e Fazendeiros de São Paulo continua por empreender uma análise das
classes sociais de cada época que contribuíram para o cenário estudado. Inicia por uma análise
dos precursores, como bandeirantes e mineiros, e desemboca na análise da elite da expansão
cafeeira, atrelada à massa de colonos que a acompanhava.
Em seguida, analisa a configuração geográfica das franjas de expansão cafeeira, desde
os fins do século XIX até a metade do século XX. Essas análises conjugam os contextos
econômicos internacionais do café, o planejamento e as técnicas produtivas, a devastação da
Mata Atlântica, a evolução da rede de transportes paulista, os meios de comunicação, bem
como os fluxos de migração e a situação cultural e de saúde dos colonos. Por fim, ressalta
como todo esse desenvolvimento da produção agropecuária estimulava todo um mundo
urbano das cidades que escoavam a produção, além de receber o excedente do lucro das
exportações (AB’SÁBER, 1994, p. 229).
De modo a conseguir captar com fidedignidade a realidade dinâmica da ocupação
territorial brasileira, Pierre Monbeig teve de ir além da metodologia clássica dos estudos
regionais franceses. Estes se detinham demasiadamente na análise dos pays, ou seja,
paisagens agrícolas estáveis, sobre as quais se desenvolvia um gênero de vida com uma
identidade cultural.
A paisagem das frentes agrícolas brasileiras, inobstante, continuava em constante

24

mudança, e Monbeig propôs uma análise com ênfase nos fluxos de ocupação e no
estabelecimento de redes urbanas e de transporte (SILVA, 2002a, p. 75). Ou seja, o avanço da
frente de ocupação se dava paralelo a um desenvolvimento das ferrovias e estradas, bem como
de pontos urbanos com serviços de apoio às novas atividades. Por meio dos seus estudos
sobre a expansão da lavoura cafeeira, Monbeig começou a interessar-se pelas cidades que
floresciam a partir do fluxo de excedentes de capital provenientes da venda dessa monocultura
(AB’SÁBER, 1994, p. 227).
Em seu livro Novos Estudos de Geografia Humana Brasileira (MONBEIG, 1957), no
capítulo Capital e Geografia, adentra-se em questões sobre como os investimentos de bancos
internacionais, bem como as relações de comércio exterior, têm se tornado mais e mais
importantes nos fluxos e processos de produtivos de uso do solo rural, especialmente no
Brasil.
A franja de ocupação, como Monbeig a chamava, seria não uma paisagem fixa, mas
sim um processo histórico-espacial em atuação, a que nosso geógrafo tenta compreender a
partir do conceito de complexo geográfico (SILVA, 2002a, p. 78). Os problemas da divisão
regional do Estado de São Paulo, a partir das teorias tradicionais e modernas da Geografia,
serão tratados com profundidade em seu texto Os Problemas da Divisão Regional em São
Paulo, em Monbeig (1957).
Mais do que um importante continuador dos fundadores da escola regionalista
francesa, Monbeig debruçou-se na confrontação do modo francês de se fazer geografia para
com a realidade brasileira das décadas de 1930 a 1950. Desse confronto fértil, o geógrafo em
comento contribui significativamente para as transformações do pensamento geográfico do
século XX.
A contribuição de Pierre Monbeig para a consolidação da Geografia brasileira é
patente. Até hoje, o trabalho de Monbeig é tomado no meio acadêmico geográfico brasileiro
como referencial de alto nível de estudos regionais, em especial para áreas de frentes
agropecuárias de ocupação (GONÇALVES, 1998, p. 43). Mais do que uma contribuição à
pesquisa da frente cafeeira de São Paulo, um estudo de tal monta se mostra importantíssimo
para pensar a ocupação territorial do Brasil, desde os primeiros colonizadores, até a recente
frente agrícola que avança sobre os cerrados e a floresta amazônica brasileira. Em tempos
atuais, suas considerações epistemológicas e metodológicas podem contribuir para um estudo
mais consistente da dinâmica de ocupação e relacionamento do povo brasileiro com o seu
território.
Todavia, Monbeig não foi um propositor isolado de novas teorias. Inserido que estava
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nas novas discussões acadêmicas de sua época, ele captou as novas tendências e formas de
análise que começavam a tomar campo na Geografia, e é nesse aspecto que pode contribuir
com mais proficuidade ao progresso dessa ciência. Em especial, destacam-se as estratégias de
análise funcionalista do espaço geográfico (GONÇALVES, 1998, p. 42) e da valorização da
cultura de uma população para se estudar como ela se coloca aos processos sócio-espaciais
(SILVA, 2002a, p. 78).
Seguindo as orientações de Monbeig, o entendimento das frentes agrícolas como
fenômenos complexos e dinâmicos será um dos nortes para esta dissertação. Esse é um
cuidado essencial para que não se produzam mapeamentos que se pretendam como retratos
estáticos; pelo contrário, o que se pretende é imbuir a cartografia e o sensoriamento remoto
como ferramentas essenciais para a investigação dos processos que perpassam a área de
estudo. Área que não deve ser entendida com isolada do mundo, mas que desempenha um
papel funcional na teia do desenvolvimento brasileiro e internacional. Por fim, não será
perdido em mente o aconselhamento de Monbeig sobre o valor do conhecimento obtido por
meio dos trabalhos de campo e do contato com os atores que constroem a frentes agrícolas
(AB’SÁBER, 1994, p. 226-227).

2.2.2 Estudo das Frentes Agrícolas Modernas no Sudeste Brasileiro

Várias especificidades de ordenamento territorial e gestão de recursos naturais têm
ocorrido em frentes agrícolas do sudeste brasileiro, apresentando particularidades sistêmicas
de funcionamento. O presente tópico pretende investigar como os zoneamentos integrados de
frentes agrícolas podem adaptar sua metodologia para estudar fidedignamente as bacias
hidrográficas agrárias do Sudeste do Brasil.
De fato, o cenário deparado por um zoneamento no Sudeste brasileiro possui
características singulares, se comparado ao restante do Brasil. Trata-se de uma região com um
histórico de colonização mais denso, onde em cada região sobrepuseram-se diversos ciclos de
ocupação, tais como os de cana de açúcar, pecuária de carne e leite, café, mineração, agronegócio, urbanização e industrialização (TEREZA CARDOSO DA SILVA, UFBA, em
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BRASIL, 2001, p. 417-4191). Portanto, a visualização dos avanços e retrocessos de
determinada forma de ocupação do solo não é tão evidente quanto, por exemplo, na fronteira
de desmatamento da floresta amazônica (UBIRATAN PORTO DOS SANTOS, UFRJ, em
BRASIL, 2001, p. 256).
Mais que uma ocupação frente às terras virgens, a fronteira agrícola tecnológica do
Sudeste opera na forma de ciclos de inovação, mais adaptados às tecnologias e forças
econômicas vigentes (BITTENCOURT, 2000). Essa sobreposição histórica de ciclos ocasiona
a presença de vários fragmentos de ocupação do solo, relacionados a contextos econômicos
pretéritos, e que já não são economicamente nem ecologicamente viáveis. Portanto, o
zoneamento com enfoque ecológico e econômico em regiões do Sudeste possui a
oportunidade de identificar essas disfunções de ocupação do território e propor um modelo
mais otimizado e racional de uso do solo.
Uma característica da Região Sudeste, que não pode deixar de ser levada em conta, é a
forte pressão de uso e ocupação do solo realizada por empreendimentos privados. Ou seja,
uma região onde a força do capital humano avança sobre o capital latente dos recursos
naturais (PEDRO PINCHAS GEIGER, UFRJ, em BRASIL, 2001, p. 434-435).
Outra dificuldade para os estudos ambientais integrados da região sudeste é por tratarse da área mais urbanizada do Brasil. Dias (1995) e Haesbaert (2000) apontam que, com o
avanço da modernização capitalista nos processo de formação sócio-espacial, uma geografia
de redes passa a ser talvez mais significativa que uma geografia de espaços extensos. Como
efeito, as redes globalizadas de transporte, comércio e informação formam padrões cada vez
mais complexos na região sudeste, de modo que essa estrutura (no sentido dos conceitos de
Milton Santos, estudados por CORRÊA, 2000, p. 29) tenha um papel importante na
explicação das formas de ocupação (ADMA FIGUEIREDO, IBGE, em BRASIL, 2001, p.
414). Essa análise de estruturas de redes e fluxos é um desafio para a metodologia de
zoneamentos integrados, visto que esta tem sido desenvolvida tradicionalmente a partir de
técnicas de álgebra de mapas rasterizados (matriciais).
Portanto, as tendências de ocupação do solo no Sudeste são pouco explicadas por
processo lineares de ocupação (PEDRO PINCHAS GEIGER, UFRJ, em BRASIL, 2001, p.
1

O Zoneamento Ecológico-Econômico tem seu histórico atrelado, em grande parte, a órgãos públicos de
planejamento e execução de políticas de desenvolvimento econômico e proteção do meio ambiente. Em virtude
disso, grande parte da literatura sobre seu desenvolvimento estratégico e metodológico foi produzida através de
encontros (chamados workshops) envolvendo representantes do meio executivo e do meio acadêmico, dos quais
os debates foram publicados posteriormente. Infelizmente, as normas da ABNT não cobrem explicitamente a
forma de referência e citação de debates públicos. Consideramos propício, nas referências a esses debates, citar
não apenas a esfera de governo envolvida, mas também o autor da fala e seu respectivo órgão. Acreditamos que
tais dados são essenciais para o leitor situar a origem e o contexto das posições proferidas.
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435). Uma teoria mais aceita que pode lançar boas luzes sobre o processo de ocupação
territorial no Sudeste e, em especial, em Minas Gerais, é o modelo de Reconcentração
Poligonal (SANTOS, 2002, p. 42-43). Segundo essa concepção, com a modernização das
redes tecnológicas capitalistas, certas funções produtivas e investimentos de expansão
começam a afastar-se dos grandes centros produtivos – inicialmente o setor primário, e depois
o secundário -, enquanto os serviços de alto capital humano concentram-se exponencialmente
nas grandes metrópoles (CASTRO, 2002).
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2.3 Fundamentos de Economia-Ecologia

A Economia Ecológica é o campo de estudo da Economia que procura estudar as
implicações entre os sistemas econômicos e o meio ambiente, observados como sistemas
abertos inter-relacionados (KINPARA, 2006, p. 46-47). A preocupação com esse estudo deuse principalmente devido ao progressivo aumento da produção e consumo de energia e
mercadorias, o qual abriu a possibilidade de esgotamento de diversos recursos naturais. O uso
de alguns desses recursos naturais já era capitalizado há tempos, como é o caso do carvão e do
petróleo; contudo, outros começam a ser incluídos na valoração econômica devido à sua
escassez mais recente por uso ou poluição, como é o caso da água potável.
Esse novo contexto de uma sociedade globalizada de produção levou à necessidade de
um conhecimento e gestão do uso de recursos naturais diante de uma perspectiva que envolva
a Economia e a Ecologia, chegando ao conceito convergente de Capital Natural
(DENARDIN; SULSZBACH, 2002; PIRES et al., 2007, p. 32; HADDAD, 2002, p. 63). Os
desafios de estudo da Economia ecológica são vários, mas sua importância para assegurar o
desenvolvimento sustentável é premente. Suas pesquisas são essenciais para possibilitar à
sociedade, governo e empreendedores uma avaliação correta dos benefícios e prejuízos
advindos da ampliação das atividades econômicas (MARTINS JUNIOR et al., 2007). Além
disso, sinaliza as possibilidades de uma nova forma de pensar, que concilia o progresso
econômico com a manutenção da harmonia dos sistemas naturais (BROWN, 2003, p. 84-87).
A gestão de uso dos recursos naturais está intrinsecamente relacionada ao processo de
ordenamento espacial da produção (MARTINS JUNIOR et al., 2007). Procura-se, com isso,
responder à questão sobre como, por meio da organização do espaço, “retirar desse processo
os melhores resultados, ou seja, maximizar os resultados sociais e econômicos”
(RAIMUNDO GARRIDO, SRH/MMA, em BRASIL, 2001, p. 178-179). É nesse contexto
que toma importância a elaboração de zoneamentos sob o enfoque Ecológico-Econômico,
tema desta dissertação.
Ronaldo Seroa da Mota (Ipea, em BRASIL, 2001, p. 99) frisa a importância de
instrumentos de planejamento, que ao integrar Economia e Ecologia, esforcem-se para passar
aos usuários informações que permitam analisar se o custo socioambiental de um determinado
uso dos recursos naturais é maior ou menor que o seu benefício. Por exemplo, em
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determinadas regiões a ocupação do solo por pecuária pode gerar um retorno econômico tão
baixo que a preservação do ambiente para a proteção do manancial de cidades traga um
benefício muito maior para a sociedade.
Nesse contexto, o Zoneamento Ecológico-Econômico pode ser definido como a área
de conhecimento que procura investigar e representar as relações entre os aspectos ecológicos
e econômicos de um território sob as possibilidades da cartografia moderna. O objetivo último
de um zoneamento sob o enfoque da Economia Ecológica seria perceber a teia interconexa de
relações antrópico-naturais sobre o território (BRASIL, 2007b. p. 11). Não se trata de uma
tarefa fácil, pois o pensamento sistêmico por redes implica processos de causalidade nãolinear (BRASIL, 2007b, p. 232), aumentando sobremaneira a complexidade das análises
requeridas.

2.4 Notas sobre Adaptações Metodológicas Inter-Escalares de Zoneamentos

Santos (2004, p. 38) ressalta que todo zoneamento ambiental trabalha com recortes da
realidade, proporcionados pela escala e pela metodologia empregada. Portanto, o planejador
deve ter em mente que esse recorte implica simplificações e generalizações quanto ao
ambiente real, que é deveras mais complexo. Também há casos em que os fenômenos são de
uma escala de análise, porém a resposta (impacto ambiental) se dá em outra. Um exemplo é
uma frente agrícola, determinada por tendências econômicas globais, mas que acaba por
extinguir uma espécie endêmica a uma pequena região.
O mapeamento de uso do solo também é muito sensível à delimitação de escala
(SANTOS, 2004, p. 98). Grandes monoculturas e minerações podem ser delimitadas em
escalas grandes. Contudo, outros padrões de ocupação, como agricultura familiar, vilas rurais,
chacreamentos, malha urbana, e extrações de areia são analisáveis apenas em escalas muito
refinadas.
A escala escolhida para um zoneamento deve ser adequada aos objetivos de pesquisa e
gestão da região estudada. Um exemplo seria a diferenciação escalar para métodos de
planejamento regional pelo Comitê de Bacia Hidrográfica e o planejamento local em relação
com o regional nas propriedades rurais (MARTINS JUNIOR et al., 2006; 2007).
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2.5 Estudo de Bacias Hidrográficas

A realização de um estudo ambiental integrado suscita a questão sobre qual deverá ser
o critério de delimitação da área de zoneamento. Existem vários critérios utilizados, desde uso
de limites territoriais, cruzamento de mapas temáticos para estabelecimento de áreas
homogêneas, unidades naturais identificáveis, áreas de influência, proteção ou amortecimento
por modelos de distância relativa, entre outros. Outras estratégias mais complexas primam por
utilizar esses critérios de forma conjugada (SANTOS, 2004, p. 43).
Uma evolução contemporânea na delimitação de fenômenos interescalares é a análise
de fractais (KOHLER, 2002, p. 27-28), em que certo tipo de feição geométrica repete-se de
maneira similar em diversas escalas. Exemplos desse tipo de fenômeno são as bacias
hidrográficas e as feições geomorfológicas aplicadas à hidrogeologia.
Um modelo clássico de delimitação é o de bacia hidrográfica. O enfoque do
planejamento de Bacias Hidrográficas mostra-se potencialmente bastante eficaz na gestão
ambiental de territórios, visto que estas podem ser pesquisadas como sistemas naturalmente
delimitados (SANTOS, 2004. p. 40), onde há trocas de matéria, energia e informação bem
definidas (como escoamento superficial na saída da sub-bacia, precipitação hídrica e de
energia solar, erosão, migração de animais e de seres humanos, etc.).
Outra vantagem da gestão de Bacias Hidrográficas é que ela permite o trabalho em
múltiplas escalas, desde grandes rios nacionais que atravessam diversos Estados e deságuam
no oceano, até bacias de pequenos riachos dentro de uma propriedade rural. Essas diferenças
de escala permitem que as bacias hidrográficas sejam usadas desde o ordenamento territorial
em grandes planos setoriais governamentais, até o planejamento das atividades de produtores
rurais em suas propriedades particulares.
O enfoque de zoneamento de bacias hidrográficas ganhou relevância com o
agravamento de conflitos relacionados ao uso de recursos hídricos. Com fins de permitir a
gestão de situações de escassez e poluição da água, estruturou-se o Sistema Nacional de
Recursos Hídricos, por meio da Lei Federal nº 9.433, de 1997. Com isso, as bacias
hidrográficas passaram a contar com novos instrumentos de gestão, como comitês de bacia,
agências de águas, outorga e cobrança por uso da água, enquadramento de corpos d’água,
planos diretores de bacia hidrográfica, sistemas de informação de recursos hídricos, entre
outros. Além disso, a Resolução Conama nº 01, de 1986, também já denominava que os
Estudos de Impacto Ambiental deveriam “definir os limites da área geográfica a ser direta ou
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indiretamente afetada pelos impactos, denominada de área de influência do projeto,
considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza” (art. 5º, item III).
Nesse aspecto, um zoneamento de bacia hidrográfica facilitaria em muito sua inter-relação
com os demais instrumentos já existentes para gestão de bacias (RAIMUNDO GARRIDO,
SRH/MMA, em BRASIL, 2001, p. 179-180).
Inobstante, o recorte para bacias hidrográficas pode implicar certas limitações e
dificuldades. Uma delas é o caso dos aqüíferos subterrâneos, que podem ser compartilhados
por diversas bacias vizinhas (MARTINS JUNIOR et al. 2007-2009; ARRAES, 2008, p. 810). Além disso, as tecnologias modernas permitiram às redes de ocupação humana
estabelecer esquemas de ocupação de uso de solo que transcendem os limites naturais tais
quais as bacias hidrográficas (SANTOS, 2004, p. 41-42). Um exemplo evidente seriam as
redes de transporte e comunicação, bem como a expansão e atração nuclear da malha urbana,
as quais geram padrões de ocupação do território que não podem ser captados por análise
isolada de bacias. Essa questão é particularmente significativa na região Sudeste do Brasil,
uma vez que é onde se encontra a rede urbana e industrial mais densa (TEREZA CARDOSO
DA SILVA, UFBA, em BRASIL, 2001, p. 419). Além disso, existe a dificuldade
metodológica associada ao fato de que muitas informações administrativas e censitárias estão
disponíveis para os recortes administrativos (Estados, Municípios, Distritos, etc.) e não são
facilmente transpostas para os limites de bacias (SANTOS, 2004. p. 42).
De modo complementar à delimitação de Bacias Hidrográficas, Santos (2004, p. 78)
considera que a delimitação de áreas homogêneas geomorfológicas é essencial ao
planejamento ambiental. Justifica-se essa preocupação porque muitas formas de ocupação do
solo estão subordinadas às condições de declividade, estabilidade e rugosidade do relevo. O
zoneamento geomorfológico é utilizado com facilidade como recortes de bacias hidrográficas,
pois estas últimas prestam-se bem a compartimentações diferenciadas de relevo desde as
cabeceiras até a foz do curso d’água.
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2.6 Os Recursos Hídricos nos Estudos Ambientais Integrados

Sérgio Braga (SDS/MMA, em BRASIL, 2001, p. 223) salienta que o tema dos riscos
relacionados aos recursos hídricos necessita de um maior refinamento e reflexão na
metodologia de estudos ambientais integrados. Thales Sampaio (CPRM, em BRASIL, 2001,
p. 224) acrescenta que os recursos hídricos fornecem uma interface importante entre
população, vegetação e atributos físicos do território. Martins Junior et al. (1994) propuseram
indicações metodológicas para que um zoneamento ambiental integrado incorpore a análise de
capacidade assimilativa de cursos d’água, de geossistemas, vegetação e uso para agricultura
intensiva e ecológica. Portanto, a análise dos recursos hídricos pode apresentar-se como um
modo de realizar-se uma síntese mais bem afeita à multidimensionalidade dos zoneamentos
ambientais.
Além disso, a análise de recursos hídricos oferece uma visão dinâmica do território, o
que ainda é um dos desafios para a metodologia de zoneamentos integrados. Na análise de
redes fluviais, inclusive com o enfoque de bacias hidrográficas, é possível rastrear e mesmo
prever diversas linhas causais provenientes de impactos ambientais (SANTOS, 2004, p. 85),
tais como uso da água, dispersão de poluentes, impactos na ictiofauna migratório, entre
outros.
Antônio Theodorovics (CPRM, em Brasil, 2001, p. 237) indica as possibilidades de
zoneamento a partir da rede de drenagem, utilizando, quando necessário, informações
conjugadas ao sistema de relevo, para inferir informações sobre densidade de drenagem,
impermeabilização, recarga de aqüíferos, padrão de drenagens, controle tectônico,
entalhamento, entropia (em termos de orientação preferencial), sistema de drenagem,
declividade e forma predominante de perfil de encosta. Contudo, o autor frisa que a análise
para um zoneamento de ordenamento territorial só se completa quando esses atributos são
interpretados em suas implicações sobre a ocupação e uso do solo.
O zoneamento de sensibilidade hídrica, incluindo seus aspectos de quantidade e
qualidade, apresenta-se como indicador essencial para o planejamento ecológico-econômico
de bacias hidrográficas agrícolas. A partir de metodologias de análise mais simples como
proximidade de corpos d’água (CALIJURI et al., 2007 e VALENTE, 2005), pode-se
acrescentar novas variáveis, como área irrigada, delimitação e ocupação de áreas de recarga

33

de aqüífero e área drenada de corpos d’água, a partir da comparação da hidrografia atual com
a hidrografia de pretéritos de menor interferência antrópica. Essas novas variáveis poderão
produzir uma modelagem mais consistente da sensibilidade hídrica, como proposto por
Martins Junior et al. (1994).

2.7 A Dimensão Temporal e a Construção de Cenários

A inclusão do tempo é um importante auxílio para não restringir-se a uma leitura
estática do ambiente (SANTOS, 2004, p. 50). São de grande valor o estudo sobre como os
processos desenvolveram-se em um determinado ambiente, além de ser útil procurar planejar
como agir nos tempos futuros. Uma metodologia para se realizar este estudo é a construção de
cenários. Essa dissertação procurará enfocar dois tempos diferenciados de cenarização:
− Passado: como o ambiente em questão se portaria originalmente, sem a interferência
humana. Isso permite aproximar-se de quais são as condições ideais às quais o
ecossistema da região se adaptou ao longo dos milhões de anos de evolução. Este cenário
serve como uma meta ideal (porém utópica) de preservação ambiental; embora não possa
ser alcançada, visto que devemos conciliar nela as atividades humanas, nos serve todavia
como ponto de referência para o estabelecimento de metas e objetivos.
− Presente: como o ambiente porta-se atualmente, com suas configurações estáticas e
dinâmicas das características e processos ecológicos. Devem ser estudadas tanto as
condições dos ambientes naturais quanto do ambiente humano, e as interações entre
ambos. As informações contidas nesse cenário vão dar ao planejador a consciência dos
atuais problemas ambientais presentes na região.
O tempo a ser percorrido entre cada cenário pode variar tanto quanto os processos
ecológicos que ocorrem em um meio ambiente, mas também devem se adaptar aos ciclos de
atividades humanas, para que possa ser acompanhada sua evolução dos sistemas ecológicos
de maneira paralela aos sistemas econômicos. Por exemplo, a degradação ou recuperação de
uma floresta pode levar décadas, mas podem ser definidas etapas intermediárias que permitam
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acompanhar a evolução desse processo atrelada a expansões de projetos de desmatamento e
de colonização.
Há de se ressaltar também a importante área de estudo de modelagem dinâmica de
cenários futuros (CASTRO, 2005) dos zoneamentos ambientais. Por esta vertente, torna-se
possível simular um conjunto de cenários com os potenciais e as previsões de evolução do
quadro atual do ambiente de uma região. Contudo, deixar-se-á essa possibilidade como
sugestão de desenvolvimentos futuros à esta dissertação, a partir dos trabalhos realizados.

2.8 Análise Espacial Aplicada aos Zoneamentos Ambientais

Entre os Zoneamentos Ambientais pioneiros que propõem a integração entre fatores
econômicos e ambientais, ressalta-se o trabalho do o Laboratório de Gestão do Território da
Universidade Federal do Rio de Janeiro – LAGET/UFRJ – (BECKER; EGLER, 1996). Em
seguida o INPE também foi envolvido na cooperação para o desenvolvimento metodológico
dos zoneamentos ambientais, gerando o estudo de Crepani et al. (1996) (Tereza Cardoso,
UFBA, em BRASIL, 2001, p. 423). Segundo Marques e Serfaty-Marques (2007, p. 80), essa
metodologia UFRJ/INPE não incorporava adequadamente temas como qualidade físicoquímica e biológica dos sistemas aquáticos, aqüíferos subterrâneos, ecossistemas (incluindo
fauna e flora) e estudo antropológico dos aspectos sociais. A partir de 1999, a discussão sobre
como considerar esses temas tornou-se um tema recorrente em diversos fóruns de discussão
sobre zoneamento ambiental (Marques e Serfaty-Marques, 2007, p. 80).
Durante a década de 1990, a CPRM (MARQUES; SERFATY-MARQUES, 2007) e a
Embrapa também estabeleceram grupos de pesquisa especializados em zoneamento integrado,
que depois puderam contribuir bastante com a discussão acadêmica e governamental. O
trabalho de Crepani et al. (2001) sintetiza bem o nível de complexidade a que chegou a
abordagem integradora. Contudo, como observa Thelma Krug (INPE, em BRASIL, 2001, p.
31), ainda era preciso melhorar a abordagem sobre a influência dos fatores sócio-econômicos
nos mapas elaborados.
Pires et al. (2007, p. 23) comenta a abordagem geográfica utilizada ao longo do
desenvolvimento metodológico de zoneamentos ambientais teve muita influência dos
trabalhos da escola francesa de Planejamento Físico da Paisagem, desenvolvidos nas décadas
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de 1960 e 1970. Esses modelos multicriteriais de sobreposição vertical temática baseiam-se
nas propostas de Mac Harg, de 1969, atualizadas pelo método de Tricard, de 1996 (SANTOS,
2004, p. 117). Nessa vertente epistemológica, enfoca-se com mais ênfase a caracterização
físico-geomorfológica, deixando os aspectos de Hidrologia, Ecologia e biodiversidade em
papel secundário (PIRES et al., 2007, p. 23).
Como um desafio adicional, os mapeamentos de vegetação elaborados como base para
os zoneamentos ambientais encontram dificuldade para enquadrar, em polígonos, as áreas de
transição de tipos de vegetação, bem como mosaicos paisagísticos complexos que combinam
esses tipos, além de diferenciações de estágios evolutivos espacialmente distribuídos de
maneira gradual (SANTOS, 2004, p. 93 e 148).
Todavia, o advento das novas tecnologias de computação, sensoriamento remoto e
análise espacial, que tem se acelerado nos últimos vinte anos, permite hoje realizar trabalhos
de zoneamento muito mais consistentes, detalhados e complexos (e a custos bem mais
viáveis) do que os zoneamentos ambientais elaborados no século XX. Além disso, incremento
na potência e popularização da internet permite que as informações a serem geradas por esses
zoneamentos possam chegar a um número de pessoas nunca antes imaginado (Sérgio Braga,
SDS/MMA, em BRASIL, 2001, p. 18).
Em todo trabalho de integração de dados geográficos para auxílio à decisão é
fundamental analisar qual é a qualidade cartográfica dos insumos de dados. Tomar decisões
sobre dados errados, ou em escala de detalhe inadequada, pode gerar equívocos e prejuízos
significativos. Portanto, é importante a informação de meta-dados, que inclua a escala de
detalhe, a metodologia utilizada, o formato digital e outras informações referentes à
padronização cartográfica (Jansle Vieira Rocha, Unicamp, em BRASIL, 2001, p. 335).
Santos (2004, p. 65 e 135) relata situações em que mapeamentos complexos trouxeram
dificuldade de compreensão para a população e para os tomadores de decisão. Uma situação
extrema poderia envolver até a manipulação ideológica desses índices cartográficos, sob o véu
de sua indecifrável sofisticação. Além disso, Santos também relata a dificuldade de relacionar
esses resultados integrados complexos com as metas de ação assumidas pelos atores regionais.
Os mapas gerados por um zoneamento de enfoque ecológico-econômico podem ser
considerados como modelos de explicação com uso intensivo de conhecimento. Para uma
melhor qualidade na comunicação de explicações de modelos de uso intensivo de
conhecimento, Ginsberg (1993) aconselha que o usuário possa não apenas visualizar a
resposta, mas sim obter, quando quiser, todo o caminho explicativo que levou até o resultado
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final. Esse ainda é um campo novo para os Sistemas de Informação Geográfica, embora seja
uma preocupação tradicional na área de Sistemas Especialistas de Auxílio à Decisão.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Neste capítulo são analisados os trabalhos de pesquisa sobre a Bacia Hidrográfica de EntreRibeiros. Após uma caracterização geográfica preliminar da área de estudo, aprofunda-se na
história recente de sua ocupação. Ao fim, extende-se sobre os estudos de hidrologia e de uso
da água já elaborados para a bacia hidrográfica.

3.1 Caracterização da Bacia de Entre-Ribeiros

A região de foco do trabalho é a Bacia de Entre-Ribeiros, região originariamente
coberta pelo bioma cerrado. As características principais do bioma cerrado são a rica
biodiversidade, solos ácidos, duas estações climáticas (uma seca, outra chuvosa) e relevo
plano. Nesse bioma há cerca de 6.000 espécies de árvores e 800 de aves (CMMA, 2007). Os
tipos de vegetação existente são: veredas, cerradão, campo cerrado, parque de cerrado.
Também estão presentes na sub-bacia, ecossistemas de mata fluvial ciliar e mata seca
(FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS, 1989), bem como sistemas
hidromórficos como lagoas marginais e campos hidromórficos (RURALMINAS, 1996).
A região do Entre-Ribeiros possui clima tropical chuvoso, planaltos suaves,
predominância do Latossolo – solos antigos, profundos e com baixa predisposição natural à
erosão, bom potencial agrícola, relacionado a relevos planos. As condições planas do relevo
permitiram o uso de uma forte mecanização, modificando-se rapidamente a paisagem através
da retirada quase que total da cobertura vegetal natural (SILVA, 2000). O solo geralmente é
pobre em nutrientes, necessitando que seja feita correção para sua utilização na agricultura.
Segundo dados de 1998 (DINO, 2001), a porção Oeste da bacia do Paracatu, onde se
encontra a sub-bacia de Entre-Ribeiros, era mais desenvolvida e mais ocupada do que a
porção Leste, por possuir clima e solos mais aptos à produção agropecuária. Justamente nessa
região estão concentradas as maiores cidades do Noroeste de Minas. A Bacia de EntreRibeiros encontra-se, em sua maior parte, interior aos limites do município de Paracatu, cuja
sede municipal encontra-se sobre o limite sudoeste da bacia (Mapa 1). Uma parcela à noroeste
da bacia encontra-se nos limites do município de Unaí.
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Para uma caracterização mais detalhada sobre a Bacia do Rio Paracatu e da Sub-bacia
de Entre-Ribeiros, recomenda-se os estudos da Fundação Centro Tecnológico de Minas
Gerais (1981 e 1989), Ruralminas (1996), Martins Junior et al. (2006), Andrade (2007),
Alvarenga (2009), e Vasconcelos (2009). O mapeamento ambiental da bacia de EntreRibeiros, elaborado pelos autores supracitados, encontram-se nos Mapas 2 a 9. Esses mapas e
estudos formam a embasamento para as discussões sobre os impactos ambientais, tecidos
nesta dissertação.
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Mapa 1: Localização da Sub-Bacia de Entre-Ribeiros na Bacia do Rio Paracatu e, por sua vez, no Estado de
Minas Gerais.
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Mapa 2: Rede Hidrográfica da Bacia de Entre-Ribeiros. Fonte: ANDRADE (2007, p. 74); MARTINS JUNIOR
et al. (2006).
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Mapa 3: Modelo de Elevação Digital de Entre-Ribeiros. Fonte: ANDRADE (2007, p. 68); MARTINS JUNIOR
et al. (2006).

42

Mapa 4: Sub-Bacia de Entre Ribeiros - Relevo em 3 dimensões. Notar as superfícies planas da região,
favorecendo o estabelecimento de agricultura extensiva mecanizada. Fonte: VASCONCELOS (2009, p. 3);
MARTINS JUNIOR et al. (2006)
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Mapa 5: Litoestratigrafia da bacia de Entre-Ribeiros. Fonte: ANDRADE (2007, p. 63); MARTINS JUNIOR et
al. (2006).
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Coberturas detrítico-lateríticas,
detríticas e eluvionares em
superfície de aplainamento.
Coberturas detrítico-lateríticas,
detríticas e eluvionares em
superfície de aplainamento mais
antigas.
Filitos carbonosos, calcários e
ardósias com predominância de
dolomitos.

Vazante
Paracatu

EoCp

Margas, siltitos, argilitos, quartzitos,
calcários e ardósias.

Quadro 1: Geologia da Bacia de Entre-Ribeiros. Fonte: Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais (1981)
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Mapa 6: Mapa de Geomorfologia de Entre-Ribeiros. Fonte: ANDRADE (2007, p. 65); MARTINS JUNIOR et
al. (2006).

46

Formas evoluídas por processos de pedimentação
st - superfície tabular – superfície de aplainamento em área de planalto, com depósitos de cobertura arenosos e argilosos e
rede de drenagem pouco densa, constituída por veredas. Ocorrência de áreas de infiltração acentuada, sobre formações
arenosas.
str - superfície tabular reelaborada – superfície de aplainamento em área de planalto, com depósitos de cobertura
predominantemente arenosos; rede de drenagem constituída por veredas em densidade relativamente elevada.
sa - superfície tabular aplainada – superfície de aplainamento em área de depressão, com depósitos de cobertura de textura
variada, rede de drenagem constituída por veredas e vales pouco aprofundados.
pd - pedimentos – vertentes de declividade inferior a 8% elaboradas sobre rochas expostas ou cobertas por formações
superficiais que se integram com os depósitos colúvio-aluviais das superfícies de aplainamento. Áreas com escoamento
superficial difuso.
Formas evoluídas por processos de dissecação fluvial
r - vertentes ravinadas – vertentes dissecadas pelo escoamento fluvial concentrado, elaboradas predominantemente sobre
rochas de baixa permeabilidade.
rv - vertentes ravinadas e vales encaixados – vertentes íngremes dissecadas pelo escoamento fluvial, concentrado em
talvegues profundos.
ch - vertentes em chevron – vertentes litólicas ravinadas e/ou com vales encaixados, elaboradas sobre flancos de estruturas
dobradas. Áreas de escoamento superficial concentrado e difuso intenso.
c - colinas – formas côncavo-convexas elaboradas pelo escoamento superficial concentrado. Áreas com padrão de drenagem
predominantemente dendrítico.
k - cristas – formas erosivas e/ou estruturais, constituídas por alinhamento de topos com vertentes abruptas.
cr - colinas com vertentes ravinadas.
crv - colinas com vertentes ravinadas e vales encaixados.
ker - cristas estruturais com vertentes ravinadas - Cristas elaboradas sobre estruturas dobradas, truncadas e posteriormente
ressaltadas por processos erosivos. Área de escoamento superficial concentrado.
krv - cristas com vertentes ravinadas e vales encaixados.
kerv - cristas estruturais com vertentes ravinadas e vales encaixados.
rvk - vertentes ravinadas, vales encaixados e cristas esparsas.
Formas de origem mista, evoluídas por processos de pedimentação e de dissecação fluvial
sto - superfície de aplainamento degradada em área de planalto, com depósitos superficiais pouco espessos. Predomínio de
escoamento superficial concentrado.
so – superfície ondulada – superfície de aplainamento degradada em área de depressão, cujos depósitos de cobertura foram
ou estão sendo removidos pelo escoamento superficial concentrado.
sor - superfície ondulada com vertentes ravinadas.
pdr - pedimentos ravinados.
rc - rampas de colúvio – vertentes recobertas por depósitos de origem coluvial, com predomínio de escoamento superficial
difuso.
Formas evoluídas por processos de exsudação
ve - veredas – vales rasos com vertentes côncavas arenosas, de caimento pouco pronunciado; ocorrências de solos
hidromórficos.
d - depressões rasas de fundo plano – áreas de má drenagem com rebaixamento pouco pronunciado evoluídas sobre as
superfícies de aplainamento, com ocorrências de solos hidromórficos e concentração de lagoas temporárias.
Formas evoluídas por processos kársticos
v - verruga – elevação em rocha calcária envolvida por áreas rebaixadas de origem kárstica.
kav - grupamento de formas kársticas com concentração de verrugas calcárias
kka - crista kárstica – crista elaborada em calcário, com desenvolvimento de formas kársticas.
soka - superfície onduladas com desenvolvimento de formas kársticas.
Formas evoluídas por processos de deposição fluvial
pf - planície fluvial – terraços e várzeas não diferenciados; ocorrência de áreas de permeabilidade acentuada (sobre aluviões
arenosas) e de lagoas (sobre aluviões argilosas).
cd - cones de detritos – formas originadas do escoamento torrencial resultantes da deposição de detritos colúvio-aluviais em
confluências e/ou em sopés de escarpas.
tf1 - terraço baixo.
tf2 - terraço alto.
Formas evoluídas por processos de erosão acelerada
A - erosão acelerada – grupamentos de formas de relevo, resultantes da atuação de processos erosivos intensificados pela
ação antrópica. Erosão laminar, ravinas e voçorocas.

Quadro 2: Formas mórficas da Bacia de Entre-Ribeiros. Fonte: Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais
(1981)
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Mapa 7: Mapa Pedológico da Bacia de Entre-Ribeiros. Fonte: MARTINS JUNIOR et al. (2006)
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Solos com Horizonte B Latossólico
LVAd1 – Latossolos vermelho amarelos distróficos típicos, argilosos, A moderado. Fase cerrado com relevo
plano e suave ondulado.
LVAd4 – Latossolos vermelho amarelos distróficos típicos, argilosos, A moderado + Latossolo vermelhos
distróficos típicos argilosos, A moderado. Fase cerrado com relevo plano e suave ondulado.
LVd1 – Latossolos vermelhos distróficos típicos, argilosos, A moderado. Fase cerrado com relevo plano e suave
ondulado.
LVd3 – Latossolos vermelhos distróficos típicos, textura média, A moderado. Fase cerrado com relevo plano e
suave ondulado
LVd4 – Latossolos vermelhos distróficos típicos, argilosos, A moderado+ Latossolos vermelho amarelos
distróficos típicos, argilosos, A moderado. Fase cerrado com relevo plano e suave ondulado.
Solos com Horizonte B Câmbico
CXbd2 – Cambissolos háplicos tb distróficos típicos, argilosos, A moderado + Neossolos litólicos distróficos,
textura indiscriminada, A fraco e moderado. Fase campo cerrado com relevo ondulado.
CXbd3 – Cambissolos háplicos tb distróficos típicos, textura média, A moderado. Fase campo cerrado +
Latossolos vermelho amarelos distróficos típicos, argilosos, A moderado. Fase cerrado com relevo
plano e suave ondulado.
Solos Hidromórficos
GXbd – Gleissolos háplicos tb distróficos típicos, textura indiscriminada, A moderado, fase campo de várzea +
Latossolos vermelho amarelos distróficos, plínticos, argilosos, A moderado, fase campo cerrado com
relevo plano.
Solos Pouco Desenvolvidos
RUbe2 – Neossolos flúvicos tb eutróficos típicos, de textura indiscriminada, horizonte A moderado +
Planossolos háplicos indiscriminados + Gleissolos indiscriminados, fase campo de várzea com relevo
plano.
RLd1 – Neossolos litólicos distróficos típicos, textura indiscriminada, A fraco e moderado. Fase campo cerrado
com relevo forte ondulado.
RLd2 – Neossolos litólicos distróficos típicos, textura indiscriminada, A fraco e moderado + Cambissolos
háplicos Tb distróficos típicos, textura média, A moderado. Fase campo cerrado com relevo ondulado
e forte ondulado.
RLd4 – neossolos litólicos distróficos típicos, textura indiscriminada muito cascalhenta, A fraco + Neossolos
litólicos distróficos típicos, textura indiscriminada, A fraco e moderado. Fase campo cerrado com
relevo ondulado a escarpado
RLe1 – Neossolos litólicos eutróficos chernossólicos + Neossolos litólicos eutróficos típicos, A moderado,
ambos textura indiscriminada, fase floresta caducifólia, relevo montanhoso + Neossolos litólicos
distróficos típicos, A moderado, textura indiscriminada. Fase campo cerrado com relevo montanhoso
+ afloramentos de rochas
RLe2 – Neossolos litólicos eutróficos chernossólicos + Neossolos litólicos eutróficos típicos, A moderado,
ambos com textura indiscriminada + Cambissolos háplicos Tb eutróficos lépticos e típicos, argilosos,
A moderado. Fase floresta caducifólia com relevo ondulado e forte ondulado.
Quadro 3: Classes Pedológicas da Bacia de Entre-Ribeiros. Levantamento da Fundação Centro Tecnológico de
Minas Gerais (1981), atualizado para o novo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMPRESA
BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 1999). Fonte: Martins Junior et al.. (2006).
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Mapa 8: Aptidão Agrícola de Entre-Ribeiros (bases digitais de MARTINS JUNIOR et al. 2006).
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Mapa 9: Mapa de Unidades Geo-Ambientais, na escala de 1:250.000. Fonte: ANDRADE (2007, p. 131).
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3.2 História do Uso do Solo de Entre-Ribeiros

O primeiro sub-tópico contextualiza a história de ocupação do bioma Cerrado pelas
frentes agrícolas modernas, no Brasil. No tópico seguinte, examina-se a história de ocupação
do Noroeste de Minas Gerais e da Bacia de Entre-Ribeiros.

3.2.1 Ocupação do Cerrado Brasileiro

Antes de 1950, os Cerrados eram pouco utilizados para agricultura de grande escala,
em virtude de seu clima quente, de estação seca e por seus solos carentes em nutrientes.
Todavia, atualmente mais de um quarto dos cereais brasileiros são cultivados nas áreas de
cerrado. Ademais, o Cerrado manteve-se como uma das regiões mais significativas para a
produção pecuária bovina brasileira. Principalmente a partir dos anos 70, em decorrência aos
incentivos governamentais dos programas de desenvolvimento regional Polocentro e
Prodecer, a região dos Cerrados teve um aumento significativo na expressão de seus vetores
de ocupação. Esse fenômeno foi iniciado pelo reflorestamento de Pinus e Eucaliptus,
respaldado pela Lei 5.106 que concedia incentivos fiscais a essas atividades. O relativamente
irrisório preço das terras foi um dos motivos determinantes na ocupação dos cerrados.
(SILVA, 2000)
Posteriormente, houve a introdução da agricultura intensiva com as culturas de soja,
algodão, café, milho, feijão e ervilha (SILVA, 2000). O conseqüente uso do solo torna
admissível correlacionar o aumento da produtividade agrícola do Cerrado nas últimas quatro
décadas, concomitantemente com a redução das reservas de ecossistemas nativos, restando
hoje apenas pequenas manchas do Cerrado em estado intocado (LIMA, 1996). Pelo rápido
desmatamento que vem sofrendo, o bioma dos cerrados já perdeu mais de 50% de sua área
nativa, nos últimos 35 anos (BRANDON et al. 2005). Por essa razão, o Cerrado foi
considerado como um Hotspot da Biodiversidade, ou seja, uma das áreas do mundo que mais
correm risco de perder sua riqueza de genes, espécies e ecossistemas (KLINK; MACHADO,
2005).
O Cerrado teve sua ocupação devido tanto ao fato de sua posição privilegiada de

52

proximidade aos grandes mercados consumidores, quanto aos incentivos do Estado, que se
interessavam pelo desenvolvimento da economia brasileira através do aumento e da
modernização da produção agrícola. Nesse tocante, a atuação do Estado foi decisiva para que
houvesse a ocupação agrícola do Cerrado. Entretanto, além de ressaltarmos as políticas
adotadas pelo mesmo para que isso ocorresse de maneira eficiente, é importante ter em conta
o desenvolvimento de tecnologias agrícolas que possibilitaram a viabilidade econômica da
agricultura empresarial nesse bioma.

3.2.2 Ocupação de Entre-Ribeiros e do Noroeste de Minas Gerais

Na região Noroeste de Minas Gerais, as condições planas do relevo permitiram o uso
de uma forte mecanização, modificando-se rapidamente a paisagem através da retirada quase
que total da cobertura vegetal natural (SILVA, 2000). A paisagem natural da região foi
significativamente desmatada na década de 70, cedendo lugar a grandes plantações, sobretudo
de grãos, tornando o local um importante pólo agrícola. Apesar de a ocupação maciça ter se
passado nas décadas de 1970 e de 1980, ainda hoje existe um movimento de expansão da área
cultivada e intensificação do uso de recursos naturais, buscando atingir níveis produção mais
elevados. Contudo, cabe evidenciar com mais detalhes as mudanças nas últimas quatro
décadas em relação à forma de ocupação do espaço rural e ao uso de seus recursos naturais,
no Noroeste de Minas Gerais.
Os primórdios da ocupação do Noroeste de Minas Gerais se deram ainda no período
colonial, com a descoberta de jazidas de ouro na região, formando esparsos núcleos
populacionais. Com a decadência da mineração, a partir da segunda metade do século XVIII,
a pecuária de grandes propriedades domina o quadro econômico da região (ANDRADE,
2007, p. 89-90). Até 1975, como evidenciado pela análise de imagens de satélite Landsat 1,
predominava em Entre-Ribeiros, assim como na maior parte do Paracatu, uma região ainda
conhecida como Sertões, ou seja, vastas áreas utilizadas para pecuária extensiva de baixa
tecnologia, em pastagens naturais (FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS
GERAIS, 1981). Associada a pecuária, também se observava a atividade complementar de
carvoejamento e algumas áreas de mineração.
Com os programas e incentivos de ocupação do Noroeste de Minas Gerais, a partir da
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década de 1970, houve uma aceleração brusca da expansão agropecuária na região. Programas
como o Planoroeste I e II foram responsáveis por proporcionar à região uma infra-estrutura de
transporte e energia (MOREIRA, 2006, p. 16), estudos de reconhecimento dos recursos
naturais (FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS, 1981), além de
incentivos econômicos à ocupação da região. Foram vários programas de incentivo financeiro,
como o Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento dos Cerrados –
Prodecer –, Programa de Desenvolvimento dos Cerrados – Polocentro –, Programa Especial
da Região Geo-econômica de Brasília – Pergeb – e Programa de Descentralização
Administrativa e Financeira – PDAF (RURALMINAS, 1981). A construção de Brasília, a
partir da década de 1960, também contribuiu ao incluir a região noroeste de Minas Gerais nos
eixos de circulação viária nacionais, pela Rodovia BR-040 (ANDRADE, 2007, p. 89-90).
Em um primeiro momento, predominou a agricultura de sequeiro, nos vales de maior
aptidão agrícola (ANDRADE, 2007, p. 97), enquanto a associação pecuária/carvoejamento
avançava por frente ao Cerrado, rumo às cabeceiras das bacias hidrográficas. Tratava-se de
uma ocupação pouco planejada em termos de sustentabilidade, de tecnologia de manejo e de
potencial de uso das terras. Tais aspectos levaram Andrade (2007, p. 97) a caracterizar esse
período como de ocupação predatória do espaço e dos recursos naturais. Escolhas
desacertadas desse período foram responsáveis por grande parte dos problemas de erosão e
assoreamento enfrentados hoje pelos agricultores da região.
A partir da metade da década de 1980, os empreendedores agropecuários começam a
perceber a necessidade da gestão sustentável dos recursos naturais de suas propriedades. Latuf
(2007, p. 42) observa que, entre 1985 e 2000, várias áreas de pastagem foram abandonadas à
lenta regeneração natural, em virtude de mostrarem não ter capacidade de suporte do meio
físico para essa atividade econômica. Como também eram até menos adequadas para
atividades agrícolas, o resultado foi uma regeneração das áreas de mata, especialmente nesses
terrenos de neossolos litólicos e cambissolos, com geomorfologia de ravinas e declives mais
acentuados.
Uma das grandes responsáveis para a mudança da mentalidade dos empreendedores
rurais do Noroeste de Minas, bem como para o incremento de tecnologia às atividades
produtivas, foi a Companhia de Produção Agrícola (Campo). A partir de uma estratégia de
arregimentar agricultores de outras regiões do país (especialmente a Região Sul), fornecendo
assistência técnica e trabalhando com cooperativismo rural, a Campo tornou possível o
estabelecimento de modernos projetos agrícolas de irrigação (MOREIRA, 2006, p. 16). Essa
nova forma de ocupação do solo baseava-se em uma gestão administrativa e tecnológica mais
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profissionalizada, marcando um contraste com as iniciativas anteriores.
No decorrer das últimas décadas, a região tornou-se mais atrativa para o agro-negócio.
Tal processo foi alimentado, durante as décadas de 1980 e 1990, devido ao preço da terra que
era cerca de um terço do preço da mesma área (em hectares) em outras regiões no Sul e
Sudeste (CUNHA, 1994). Esse fator reduziu o custo inicial de implantação das lavouras e
acenava para retornos satisfatórios, devido ao aparato tecnológico utilizado.
O maior empreendimento de agricultura irrigada de Entre-Ribeiros, nas décadas de
1980 e 1990, foi o PCPER I (Projeto de Colonização Paracatu – Entre-Ribeiros), que consiste
em uma associação de 27 agricultores, irrigando 2460ha (BRITO; BASTINGS;
BORTOLOZZO, 2003, p. 286-288). Seu primeiro canal de irrigação foi aberto em 1988, com
ampliação em 1993 (ANDRADE, 2007, p. 86). Em 1997, iniciou-se a instalação do segundo
projeto de irrigação de Entre-Ribeiros, com uma área planejada para até 7420ha irrigados.
(BRITO; BASTINGS; BORTOLOZZO, 2003, p. 286-288).

Figura 1: Área irrigada por pivôs centrais em Entre Ribeiros. Localização: 46º19’11”S 17º03’17”W. Fonte:
Andrade (2007, p. 106). 2

A análise comparativa entre os censos agropecuários de 1985 e 1995/1996 deve ser
2

Muitas das fotografias utilizadas nesta dissertação fazem parte do acervo fotográfico digital da Fundação
Centro Tecnológico de Minas Gerais. As fotografias foram obtidas de trabalhos de campo na Bacia de EntreRibeiros, alguns dos quais com a participação do autor desta dissertação. Como critério principal para citação
bibliográfica, foi referenciado o trabalho mais antigo em que a fotografia aparece publicada. Como critério
secundário, faz-se referência aos projetos de pesquisa de que faz parte o trabalho de campo.
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cuidadosa, pois os censos se utilizaram de metodologias diferenciadas. Cunha (2002, p. 15 e
17) utiliza métodos adequados para estimar a variação da produção agrícola na região do
Noroeste de Minas, entre esse período. O estudo mostra que a região passou de 166.606
toneladas de soja para 255.340, entre os dois censos – passando a região de 3ª para 2ª maior
produtora de soja de Minas. Em relação ao feijão, a produção passou de 22.002 toneladas para
54.562, o que a levou de 6ª para 1ª produtora de feijão do país. Esse crescimento da produção
deve-se sobretudo ao desenvolvimento da agricultura irrigada, como se pode perceber no
Gráfico 1. O aumento médio de produtividade por cultura irrigada pode ser avaliado no
Gráfico 2. A área irrigada concentrou-se principalmente nas bacias de Entre-Ribeiros e Rio
Preto, que em 1996 respondiam por 53% da área irrigada da bacia do Rio Paracatu
(RURALMINAS, 1996).

Gráfico 1: Vazões médias mensais e anuais de retirada pela irrigação na bacia do Paracatu, no período de 1970 e
1996. Estimativa por Rodriguez (2004, p. 52).
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Gráfico 2: Incremento de Produtividade através do Sistema de Irrigação por Pivô Central, para o ano de 2000.
Notar o aumento de produtividade de 492% para a produção de Feijão, um dos principais cultivares utilizados na
agricultura tecnificada do Noroeste de MG. A Tabela 6, com os respectivos dados, segue no Anexo B. Fonte:
Neto (2000)

Contudo, apesar do aumento da produção agrícola nesse período, a avaliação do
sucesso econômico da atividade agrícola na região é bastante complexa. A instalação da infraestrutura agrícola requereu financiamentos vultosos, com maturação e retorno de longo prazo.
Devido à inflação galopante da década de 1990, à elevação das taxas de juros e às restrições
de crédito (ANDRADE, 2007, p. 116), bem como às margens cada vez mais estreitas de
lucratividade do mercado agrícola internacional (BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE
MINAS GERAIS, 2002), houve um expressivo endividamento dos grandes agricultores da
região. Esse endividamento impediu a re-capitalização dos beneficiários (ANDRADE, 2007,
p. 116), freando em certa medida a expansão da agricultura tecnológica na região.

57

Se as margens de lucro para o agro-negócio irrigado tornaram-se cada vez mais
estreitas, não é difícil observar o resultado desse cenário econômico sobre a viabilidade da
agricultura de sequeiro tradicional. Como resultado, observa-se em Entre-Ribeiros o
abandono de extensas áreas de agricultura de sequeiro (ANDRADE, 2007, p. 105). Torna-se
um cenário de ocupação do solo contrastante, em que a agricultura irrigada procura avançar
sobre as áreas aptas, em busca de ganhos de escala, ganhando espaço sobre as outras formas
tradicionais de ocupação do solo, que se tornaram praticamente inviáveis. Nas áreas onde não
se consegue instalar a agricultura irrigada, observa-se o impasse quanto a qual deve ser o seu
uso adequado – e na falta de outra atividade, retorna-se algumas vezes ao uso para pecuária
(ANDRADE, 2007, p. 114).

Figura 2: Erosão laminar em área de agricultura de sequeiro abandonada e utilizada para pecuária, na Bacia de
Entre-Ribeiros. Localização: 16º58'15,3"S 46º25'52,0"W. Fonte: Andrade (2007, p. 115).

A partir do ano de 2001, o cenário econômico nacional e internacional tornou-se
novamente favorável à expansão da frente agrícola do Noroeste de Minas Gerais. A
securitização e renegociação de dívidas agrárias também contribuíram para esse novo pulso
de desenvolvimento (ANDRADE, 2007, p. 117). Na região Noroeste de Minas, de acordo
com a pesquisa agrícola do IBGE, a área plantada por agricultura temporária ocupava em
1996 a extensão próxima de 350.000ha, chegando a mais de 600.000ha em 2005. Isso
equivale a um crescimento de 250.000ha em menos de uma década, ou seja, um aumento de
área equivalente acima de 70%.
As principais atividades econômicas da região são a agricultura, principalmente, e em
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aspectos significativos, ainda, a mineração e a pecuária. Os principais produtos cultivados e
comercializados na região do Noroeste de Minas Gerais são o feijão, a soja, o milho, e a cana
de açúcar. A maior parte da produção de grãos visa o mercado de exportação. Os gráficos
seguintes (Gráficos 3 a 6) demonstram como evoluiu a ocupação do solo para agricultura
temporária para o Noroeste de Minas Gerais.

Gráfico 3: Área Plantada e Valor de Produção de Lavoura Temporária no Noroeste de Minas Gerais. Fonte:
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (2008).3

Gráfico 4: Área Plantada (ha) de culturas temporárias no Noroeste de Minas Gerais. Fonte: INSTITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (2008).
3

Nos gráficos do IBGE (Gráficos 3 a 6), os valores numéricos do eixo vertical correspondem
concomitantemente aos módulos das duas variáveis apresentadas, embora em suas respectivas unidades. Por
exemplo, no gráfico 3, os valores de área plantada encontram-se em hectares (ha), enquanto os valores de
produção encontram-se em milhares de reais (R$1.000,00).
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Gráfico 5: Valor de Produção de Culturas Temporárias (em mil reais) no Noroeste de Minas Gerais. Fonte:
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (2008).

Gráfico 6: Rendimento Médio de Produção (kg/ha) para culturas temporárias no Noroeste de Minas Gerais.
Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (2008).

Analisando os Gráficos 3 e 5, percebe-se como houve um aumento significativo no
valor de produção das commodities agrícolas a partir de 2001. Esse salto se deve,
principalmente, ao contexto internacional e nacional favorável à exploração de grãos,
especialmente a soja e o milho. O aumento da quantidade produzida refletiu-se na expansão
da área cultivada (Gráficos 3 e 4), assim como também na ampliação da produtividade por
hectare (Gráfico 6). Schimidt, Jacomazzi e Antunes (2004) confirmam que, no ano de 2002, o
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Noroeste de Minas Gerais possuía a maior concentração de pivôs de irrigação circulares do
Sudeste brasileiro – um mapa dessa distribuição, em Minas Gerais, pode ser visto no Mapa
10. O incremento mais acentuado da produtividade do milho se deve à tendência estadual e
nacional de substituição da produção tradicional de subsistência pela produção tecnológica
associada à soja (BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, 2002, v. 4, p.
147-149; PINAZZA, 2007a, p. 19 e 20).

Mapa 10: Distribuição espacial dos 2485 pivôs obtidos para Minas Gerais. Fonte: SCHIMIDT; JACOMAZZI;
ANTUNES (2004, p. 332).

Nos anos de 2005 a 2007, a conversão para uso do solo agropecuário continuou
acelerada no Município de Paracatu, onde se localiza a maior parte da Bacia Hidrográfica de
Entre-Ribeiros. De acordo com os dados de Carvalho e Scolforo (2008, p. 345 e 347), o
Município de Paracatu, neste período está entre os quatro municípios mineiros que mais
apresentaram incremento de área utilizada para agricultura e, ainda, está entre os sete
municípios que mais converteram seu uso do solo para a pecuária. Todos esses dados, como
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se pode observar nos Mapas 11 e 12, mostram uma convergência geral da tendência de
crescimento da área de agropecuária para o Noroeste de Minas Gerais.
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Mapa 11: Distribuição espacial da tendência de ocupação com agricultura, em hectares. Fonte: CARVALHO; SCOLFORO (2008, p. 345).
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Mapa 12: Distribuição espacial da tendência de ocupação com pecuária em hectares. Fonte: CARVALHO; SCOLFORO (2008, p. 347).
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A partir dos dados apresentados, convém também estabelecer uma relação entre a
produção do Estado com a produção da região Noroeste de Minas, evidenciando a relevância
de sua produção. É o que a Tabela 1 demonstra. Percebe-se que a produção dessa região é
expressiva nos produtos levantados.

Tabela 1: Valor de produção (em milhares de reais) dos principais cultivares da Região Noroeste de Minas
Gerais, em comparação com o valor total do Estado, para o ano de 2007.

Unidade da Federação

Lavoura temporária

e Meso-região
Geográfica

Algodão
Total

Feijão

Milho (em Soja (em

(em grão)

grão)

grão)

705.823

2.145.918

1.194.463

36.122

273.425

241.555

355.472

48,62

38,74

11,26

29,76

herbáceo
(em caroço)

Minas Gerais

4.295.472 74.295

Noroeste de Minas – MG 940.337
Relação Percentual do
Noroeste de Minas em

21,89

relação a MG (em %)
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2008) - Produção Agrícola Municipal.

Também é importante comentar sobre o complexo incidente envolvendo o Ministério
Público do Trabalho e os agricultores locais, que culminou com o assassinato de três fiscais
em 2004 (KUPPER, 2007, p. 62). Até o ano de 1998, a produção agrícola no Noroeste de
Minas, embora com uso de tecnologias modernas, ainda utilizava-se significativamente de
mão de obra temporária para certas atividades de plantio e colheita. Com o início da ação dos
fiscais do trabalho, a partir de 1998, foi constatado um alto índice de trabalho irregular,
inclusive com alguns casos caracterizados como trabalho escravo (PIRES, 2008, p. 18 e 27).
No decorrer das ações de fiscalização e negociação, houve uma transformação
regional, com o trabalho regularizado passando a prevalecer (PIRES, 2008, p. 19), como
também confirmado pelos produtores locais. Contudo, essa relação entre agricultores e
Ministério do Trabalho não se deu isenta de conflitos; muito pelo contrário.
Mesmo contratando os trabalhadores de forma regular, os agricultores relatam que as
exigências legais de condições de trabalho (moradia, equipamentos, alimentação, entre
outras), exigidas pelos fiscais, eram inviáveis para as condições locais. Além disso, os custos
extras demandados pelos encargos trabalhistas tornaram o esquema produtivo regional
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praticamente inviável economicamente. Alguns agricultores, em virtude dos atritos legais e da
dificuldade financeira, desistiram de sua atividade e venderam suas terras. Não obstante, a
atitude mais comum entre a classe de agricultores foi a de conversão tecnológica das áreas
produtivas, de modo ao trabalho ser realizado praticamente apenas por máquinas – pois, dessa
forma, não precisaram mais contratar trabalhadores temporários.
De acordo com os relatos colhidos junto aos diversos segmentos sociais do Noroeste
de Minas, a opinião da população regional começou a se virar contra os fiscais, em parte pelo
poder dos agricultores sobre a mídia local, mas principalmente em virtude dos diversos
trabalhadores temporários que perderam suas oportunidades de trabalho no campo e tiveram
que engrossar as filas do êxodo rural. A situação tornou-se crítica quando a pressão dos fiscais
sobre os grandes produtores de feijão da região acabou acarretando o homicídio dos fiscais
(SILVA, 2005, p. 8). Apesar da repercussão nacional e da ampla cobertura da mídia, os
relatos evidenciaram que a população regional do noroeste de Minas já estava tão contra o
Ministério do Trabalho, os setores populares praticamente apoiaram o ato criminoso. Essa é
uma explicação para que os fazendeiros locais continuem obtendo expressiva quantidade de
votos nas disputas para prefeitos e vereadores locais (SILVA, 2005, p. 8).

3.3 Hidrologia e Irrigação na Bacia de Entre-Ribeiros

Esta seção inicia por avaliar os estudos existentes que abarcam a caracterização do
sistema hidrológico da Bacia de Entre Ribeiros. A análise desse impacto no sistema
hidrológico torna-se mais complexa devido ao fato de que as estações fluviométricas da bacia
encontram-se localizadas à montante das principais captações de água para irrigação.
Portanto, para uma análise mais acurada dos impactos, essa dissertação optou pela abordagem
de dividir os estudos e dados existentes sobre a hidrologia de Entre-Ribeiros em dois grandes
grupos:

1 – Dados e estudos sobre monitoramento hidrológico e impactos no uso da água
circunscritos às bacias de captação das estações fluviométricas (Mapa 1).
2 – Dados e estudos sobre monitoramento hidrológico e impactos no uso da água
baseados na regionalização dos dados hidrológicos das estações fluviométricas, estimando
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cenários hídricos para a Bacia de Entre-Ribeiros como um todo.
Parte-se dos estudos não regionalizados, ou seja, que utilizaram dos dados das estações
fluviométricas (Mapa 13), mas se ativeram à caracterização das respectivas bacias de captação
dessas estações. Em seguida, são sopesados os estudos que envolveram a regionalização das
vazões, da dinâmica hidrológica e dos impactos de uso da água para Bacia de Entre-Ribeiros.

Mapa 13: Sub-bacias das Estações Fluviométricas de Entre-Ribeiros.
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3.3.1 Estudos de Vazão Não Regionalizada

Latuf (2007) conduziu um estudo com o intuito de demonstrar como as mudanças de
uso do solo em Entre-Ribeiros impactaram seu ciclo hidrológico. O autor avaliou as
mudanças de uso do solo de 1985 a 2000, nas bacias de captação das duas estações
fluviométricas de Entre-Ribeiros. O pressuposto de Latuf foi de que as florestas
(principalmente) e os cerrados (em menor proporção) proporcionassem maior regularização
da vazão para os rios do que os usos do solo de pastagem e cultivo.
Uma primeira crítica que pode ser feita ao trabalho de Latuf é de que não se
considerou a feição geomorfológica associada à vegetação. Em Entre-Ribeiros, a maioria das
florestas situa-se em áreas bastante declivosas, onde predomina o escoamento superficial da
água. O cerrado, em contraposição, ocupa as áreas planas e, portanto, mais propensas à
infiltração das águas.
Os cálculos de Latuf sobre os impactos hidrológicos não incorporam nenhum uso da
água para atividades agropecuárias, como dessedentação de animais e cultivo – razão pela
qual a consistência seus resultados pode ser questionada. Aliás, a não diferenciação entre os
usos de solo de agricultura tradicional e irrigada apresenta outra deficiência crucial, pois esses
dois sistemas agro-econômicos refletem relações bastante diferenciadas quanto ao uso e
conservação dos recursos hídricos. Ademais, o estudo de Latuf é cingido por abranger apenas
a cabeceira da bacia de Entre-Ribeiros, não abarcando as principais áreas onde ocorrem os
conflitos de uso da água, que estão mais a jusante.
Contudo, os resultados encontrados relacionados à tendência de uso do solo nas
cabeceiras de Entre-Ribeiros fornecem indicações importantes sobre a história de uso do solo
na região, que foram detalhados em Latuf et al. (2007). Os mapas de uso do solo elaborados
por Latuf encontram-se no Anexo A (Mapas 17 e 18). As principais tendências encontradas
por Latuf já foram comentadas na Seção 4.3.
Umas das observações de Latuf (2007) foi o aumento das áreas de espelho d’água.
Latuf remete essa tendência ao aumento de pequenas barragens para irrigação. A isso,
também propomos a hipótese de que o desmate das matas galerias e ciliares pode ter exposto
mais espelho d’água dos rios e lagos. Além disso, cabe lembrar o impacto ambiental das
barragens sobre os ecossistemas de vereda, a ser detalhado na Sub-Seção 4.5.2 desta
dissertação.
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Também é importante a conclusão de Latuf, de que as vazões médias, mínimas e
máximas anuais apresentadas pelas estações fluviométricas da Bacia de Entre-Ribeiros
obtiveram tendência de decrescimento, entre o período de 1985 a 2000. Embora essa redução
seja explicada em parte pela diminuição da pluviosidade no decorrer desse período (LATUF,
2007, p. 65-79), acrescentamos que não se pode deixar de notar que o crescimento da área
irrigada no extremo noroeste da bacia (evidenciada no Mapa 4, pág. 53), pode ter contribuído
significativamente para essas alterações fluviométricas.
Outros estudos sobre a região utilizaram-se dos dados primários das bacias
hidrográficas de Entre-Ribeiros, seja para fins de estudo hidrológico (CARVALHO;
FIRIMIANO; MARTINS JUNIOR, 2004), seja para estimativa do percentual de água
utilizado para cada atividade agropecuária (PRUSKY et al., 2007). Contudo, por enfocarem
apenas as bacias de captação a montante das estações pluviométricas, esses estudos acabam
por não captar as variações hídricas que ocorrem na principal área irrigada, na metade leste da
bacia hidrográfica. Por esse motivo, as conclusões finais desses trabalhos acabam por
minimizar ilusoriamente o impacto de irrigação sobre o ciclo hidrológico da região.

3.3.2 Estudos de Vazão Regionalizada

A regionalização hidrológica corresponde a um conjunto de ferramentas que exploram
ao máximo os dados existentes visando à estimativa de variáveis hidrológicas, de modo a
suprir a insuficiência ou escassez de dados de um determinado local, sob os pressupostos de
que a área apresenta características hidrológicas e climáticas semelhantes em sua extensão
(ARRAES, 2008, p. 44). Em casos de escassez de estações fluviométricas, como em EntreRibeiros, instrumentos como esse são praticamente a única alternativa para tentar-se
aproximar as características do ciclo hidrológico e os impactos da irrigação. Contudo, sem o
um conhecimento aprofundado sobre as características físicas e antrópicas da área a ser
regionalizada, correm-se inúmeros riscos em relação os resultados assim obtidos.
Moreira (2006) apresenta um trabalho de regionalização das vazões Q7,10 (vazão
mínima de sete dias consecutivos e período de retorno de 10 anos) e Q90 (vazão associada à
permanência de 90% no tempo) para a Bacia de Entre-Ribeiros, pelos seguintes métodos:
Tradicional, Proporção de Vazões e Conservação de Massas (Gráfico 7). Rodriguez (2008, p.
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70) em estudo de regionalização de vazões para diferentes bacias de afluentes do Rio São
Francisco, avaliou que o Método de Conservação de Massas foi o que mais se aproximou à
realidade de vazão do Rio Paracatu.

Gráfico 7: Q7,10 da bacia de Entre-Ribeiros, em m3s-1, estimada pelos métodos de regionalização tradicional
(vermelho), de proporção de vazões (azul) e de conservação de massas (verde) . Fonte: Moreira (2006, p. 58-59).

A partir da regionalização dos dados de vazão pelo método de conservação de massas,
Moreira (2006) comparou-os com os dados de Outorga de uso da Água pelo Instituto Mineiro
de Gestão das Águas (IGAM), e concluiu que em janeiro de 2006 houve um uso outorgado de
104,8% da Q7,10. Salienta-se que o valor de utilizado em Janeiro não necessariamente significa
uma retirada maior, ou mesmo, igual à vazão do ribeirão, “uma vez que a Q7,10 corresponde a
um índice probabilístico relacionado ao risco de ocorrência de um evento a cada dez anos e o
valor da vazão outorgada corresponde ao somatório das outorgas, o que não implica a retirada
simultânea dessas vazões” (MOREIRA, 2006, p. 67). Contudo, o contato com técnicos do
IGAM confirmou que, nesse período, houve seções do Ribeirão Entre-Ribeiros em que foram
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observadas vazões nulas. Mesmo para os demais meses do ano, a retirada é sempre maior que
30% da Q7,10, o qual é o máximo permitido pela Portaria nº 10, de 1998, do Instituto Mineiro
de Gestão das Águas - IGAM.
Apesar de a regionalização de Moreira (2006) ser a melhor aproximação realizada até
o momento para a bacia de Entre-Ribeiros, é preciso alertar que os dados de outorga de direito
de uso da água podem divergir em muito do uso real. Cunha et al. (2003, p. 18) mostram que
vários usuários outorgados solicitam outorga para uso de água divergente do pretendido.
Alguns solicitam um valor maior do que utilizarão, seja por especulação (especialmente em
áreas em que esse recurso é escasso e disputado, como em Entre-Ribeiros), seja por
planejarem possíveis expansões futuras para o empreendimento. Outras vezes, os produtores
solicitam outorga de usos bem inferiores ao que utilizarão, por medo de uma futura cobrança
pelo uso da água, prevista pela Lei Federal nº 9.433, de 1997. Tanto os pedidos de outorga de
direito de uso de água acima ou abaixo do uso real acobertam-se na constatação, pelos
produtores, de que ainda não existe um meio de monitoramento e fiscalização adequado, que
averigúe o real uso da água retirado dos rios por cada produtor isolado. Além disso, Cunha et
al. (2003, p. 22) também ponderam que, no meio rural, a maioria dos usos de água para
irrigação estão irregulares por não solicitar outorga para o desenvolvimento de suas atividades
e, portanto, não aparecem nas estatísticas dos órgãos oficiais.
De qualquer forma, salienta-se que os usos outorgados já ultrapassam o valor máximo
de 30% do Q7,10, inviabilizando novas outorgas de direito uso da água - de acordo com os
padrões utilizados pelo IGAM – e mesmo suas renovações, até o ano de 2010 (MOREIRA,
2006, p. 67-69).
Outro estudo envolvendo regionalização de vazões que abarcou a Bacia de EntreRibeiros foi conduzido por Rodriguez (2008). Nesse estudo, utilizaram-se modelos hidroclimatológicos para estimar qual seria a vazão natural esperada para os cursos d’água da
Bacia do Rio Paracatu. Em seguida, esses dados foram comparados aos dados das estações
fluviométricas (vazão observada). A diferença entre a vazão natural e a observada seria um
indicador do quanto de água estaria sendo utilizada ou desperdiçada em atividades humanas.
Contudo, de modo até surpreendente, o estudo de Rodriguez (2008) não indicou
nenhuma região onde os usos de água ultrapassassem 10% das vazões mínimas ou médias em
toda a bacia do Paracatu. Analisando a metodologia utilizada, foi possível inferirmos que a
área crítica de irrigação de Entre-Ribeiros escapou à regionalização, pois se situa a jusante das
estações fluviométricas dessa bacia hidrográfica. O impacto do uso de irrigação na metade
leste de Entre-Ribeiros só foi sentido a partir das estações fluviométricas localizadas já no
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leito principal do rio Paracatu, bem mais a jusante – e computada sobre a vazão desse último
rio, e não do Ribeirão Entre-Ribeiros. Como a vazão do leito do Rio Paracatu é diversas vezes
maior do que a do seu afluente Entre-Ribeiros, os resultados percentuais de utilização foram
pouco expressivos. Esse é um caso claro em que a regionalização passa resultados que deixam
de perceber importantes heterogeneidades espaciais, apenas perceptíveis com conhecimento
de campo e zoneamentos ambientais em escalas adequadas.
Como um balanço geral das metodologias de regionalização observadas neste tópico,
bem como dos resultados apresentados, é possível avaliar que se trata de ferramentas valiosas;
porém, como qualquer modelo, sempre implicam simplificações da realidade e, mesmo, riscos
associados às predições empregadas. Os modelos foram construídos com técnicas modernas e
avançadas de hidrologia e climatologia, mas, por razões técnicas e financeiras, não foram
realizadas checagens de campo em quantidade e qualidade suficiente para validação ou
aprimoramento dos modelos. O conhecimento da região, seja por contato direto, quanto por
contato com os inúmeros trabalhos já publicados, mostram cenários bem mais complexos do
que os modelos apresentam, e evidenciam as falhas e limitações encontradas. Arraes (2008, p.
44), sob esse aspecto, também atenta que as regionalizações hidrológicas acabam, muitas
vezes, por esconder as diferenças hidrogeológicas entre as regiões, sem atentar para a
delimitação de bacias subterrâneas dos aqüíferos e de suas respectivas zonas de recarga e
descarga. Enfim, os conhecimentos sobre a região são essenciais para que os estudos de
regionalização não acabem mascarando as diferenças espaciais no tocante à ocupação do solo,
uso da água e dos fenômenos naturais.
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4 METODOLOGIA

Conforme definido na Seção 1.2, o roteiro de pesquisa realizado nesta dissertação tem
como objetivo geral aclarar a relação entre a ocupação do uso do solo e o decorrente impacto
na hidrologia da Bacia Hidrográfica de Entre-Ribeiros, com suas conseqüências ecológicas e
econômicas. A metodologia utilizada enquadra-se na proposta de Zoneamentos EcológicoEconômicos (ZEE) proposta por Martins Junior et al. (2008b) e Martins Junior e Ferreira
(2008-2009). Seguindo as orientações do trabalho supracitado, pretendeu-se desenvolver um
ZEE Orientado a Objetivos (MARTINS JUNIOR et al., 2008b), a saber, a gestão sustentável
dos recursos hídricos nos sistemas agro-econômicos da Bacia de Entre-Ribeiros. Ainda neste
enfoque epistemológico, o trabalho orientado pode ser enquadrado como um ZE-Nd –
Zoneamento Econômico Diagnóstico – (MARTINS JUNIOR; FERREIRA, 2008-2009), por
seu enfoque nos sistema agroeconômicos, em um escopo de cenários passados e do cenário
presente. Esse tipo de zoneamento é necessário, como base de conhecimentos, para
posteriores diretivas de gestão ambiental do território.
Para tanto, neste capítulo serão deslindadas as metodologias empreendidas aos
respectivos eixos deste trabalho:
1) Uso do solo e vegetação da bacia em períodos históricos diferenciados.
2) Estudos hidrológicos sobre Entre-Ribeiros, e suas alterações nas últimas décadas.
3) Avaliação sobre os impactos ambientais e econômicos em Entre-Ribeiros.
Escolheu-se a ordem acima de execução das tarefas de pesquisa, pois se considera que
cada atividade, em sua seqüência, tornaria possível de fornecer subsídios de análise mais
qualificada das atividades posteriores. Ao fim desse plano de pesquisa, facultou-se realizar
uma análise conjugada das informações levantadas. Com isso, espera-se poder esboçar uma
caracterização da bacia de Entre-Ribeiros, bem como propor caminhos para uma convivência
mais harmônica entre os sistemas agro-econômicos e o sistema ecológico dessa região.
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4.1 Metodologia para Zoneamento de Uso do Solo e Vegetação em Períodos Históricos
Diferenciados

O objetivo desta fase da pesquisa é dar contornos à história de ocupação do solo da
Bacia de Entre-Ribeiros. Dessarte, as etapas consistiram em estudos sobre a evolução
histórica do uso do solo, com vistas à elaboração de mapas de Zoneamento dos Sistemas
Agro-Econômico. Com base nos processos de ocupação evidenciados, será possível ter
maiores subsídios para analisar como as modificações de uso do solo e de tecnologia
produtiva interferiram no balanço hídrico natural e nos ecossistemas. O diagrama da Figura 3
ilustra os passos gerais empreendidos nesta fase. A metodologia de zoneamento em cenários
temporais baseou-se nas orientações de Santos (2004) e Castro (2005).
O Mapeamento, Inventário e Monitoramento da Cobertura Vegetal Nativa e de
Florestas Plantadas em Parte do Estado de Minas Gerais, realizado pela Fundação CentroTecnológico de Minas Gerais, em 1989, apresenta o estudo mais detalhado existente sobre
vegetação e uso do solo para a região. O estudo foi realizado a partir de extensos
levantamentos de campo e interpretação de imagens de satélite, proporcionando um
mapeamento na escala de 1:100.000. Portanto, a primeira atividade empreendida foi a
digitalização dessas bases de dados. Para complementação ao cenário de ocupação do solo de
1989, foram utilizadas imagens Landsat 5 TM, que permitiram acrescentar informações sobre
as áreas de irrigação por pivôs de aspersão central.
Os estudos de variação de uso do solo em 1975 e 2008 tomaram por referência basilar
as observações sobre vegetação realizadas no estudo da Fundação Centro Tecnológico de
Minas Gerais, de 1989, contrastando com as modificações de ocupação pelo desenvolvimento
dos sistemas agro-pecuários observadas nas imagens de satélite de cada época.
Adicionalmente, também foram tomados como referência os mapas de vegetação e uso do
solo realizados por Assad, Sano e Valente (1991; 1992), Universidade Federal de
Viçosa/Funarbe (2004, 2005a, 2005b, 2005c, 2005d e 2006), Andrade (2007), Latuf (2007) e
Latuf et al. (2007). A recorrência aos estudos de vegetação e uso do solo já realizados dá
consistência aos produtos apresentados, por apoiar-se em trabalhos de campo de profissionais
especialistas qualificados, além de justificar-se pela impossibilidade de realizar trabalhos de
campo extensos para essa parte da dissertação. Contudo, as atividades de campo realizadas
também foram uma importante fonte de validação do Zoneamento de Sistemas AgroEconômicos de 2008.
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Figura 3: Diagrama de Atividades explicitando os passos metodológicos seguidos em relação ao estudo de ocupação da Bacia de Entre-Ribeiros. Também são apresentadas as
principais bases de informação para a elaboração dos cenários.
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Desta forma, pretende-se proporcionar três momentos diferenciados no tempo, cuja
análise tornou possível avaliar com propriedade os processos históricos de ocupação do solo.
As imagens de satélite foram visualizadas e interpretadas utilizando as seguintes
metodologias:
1) Análise das características de refletância de bandas, em composições RGB.
(SAUSEN, 1997; ANDRADE, 2006, p. 35-58).

2) Para-redução do espaço n-dimensional dos sensores espectrais, utilizando o
software Erdas Imagine 9.1 (LEICA GEOSYSTEMS, 2006), com as técnicas de:
2-A) Análise de Componentes Principais – ACP –, permitindo a análise da
variância global da resposta às imagens de satélite (COSTA, MARCO;
BRITES, 2006). A ACP amortiza a redundância espectral entre as bandas a
partir da rotação do sistema de referência no espaço de atributos, alinhando os
eixos com os principais vetores de variabilidade do conjunto de dados; de tal
modo que o eixo original é rotacionado a fim de coincidir com as direções de
máxima ou mínima variância do dado, mantendo sempre a ortogonalidade do
sistema de referência (AFFONSO, 2003, p. 26-27; MATHER, 1999). Produzse, com isso, um conjunto reduzido de bandas que representam a maior parte
das informações das bandas originais.

2-B) Tasseled Cap (KAUTH; THOMAS, 1976), selecionando as características
de refletância mais significativas para o estudo de vegetação. A técnica de
Tasseled Cap fundamenta-se no contraste espectral entre a vegetação e os
atributos de solos (COSTA, MARCO; BRITES, 2006). A partir do espaço
tridimensional espectral da vegetação, realiza-se uma transformação linear que
rotaciona os dados a novos eixos. Esses novos eixos, por sua vez, estão
correlacionados a características físicas da vegetação, quais sejam: verdor,
brilho e umidade (AFFONSO, 2003, p. 25-26). Cohen, Spies e Fiorella (1995)
demonstram que esses componentes também se mostram potencialmente úteis
para identificar atributos vegetacionais como espécie, estrutura e estágio
sucessional.
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Escolheu-se a data de 1975 (Landsat 1 MSS – bandas 4, 5, 6 e 7), pois o período
retratado apresenta um momento chave para a história de ocupação da região, visto que seu
principal empuxo de desenvolvimento começa no fim da década de 1970, devido a incentivos
governamentais para projetos agro-pecuários (MOREIRA, 2006, p. 16, ANDRADE, 2007, p.
90-91; RODRIGUEZ et al., 2007, p. 173). As limitações da escala de detalhamento do sensor
Landsat 1 MSS ocasionaram uma escolha de um levantamento de uso do solo para uma escala
de 1:250.000. Contudo, o trabalho resultante mostrou-se adequado, pois serviu de base
satisfatória ao Zoneamento dos Sistemas Agroeconômicos.
Ressalta-se que, na análise dos cenários de uso do solo de 1975 e 2008, optou-se por
não seguir o mesmo detalhamento em relação à tipologia do mapeamento de 1989 da
Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais. Primeiramente, há limites de checagem de
campo neste trabalho, que não permitem a realização de uma classificação minuciosa quanto
aos aspectos de sucessão ecológica dos ecossistemas nativos, bem como sobre os aspectos
espaciais cíclicos de curto prazo dos sistemas agrícolas. Ademais, a classificação será
direcionada aos objetivos de análise desta dissertação. Nesse aspecto, interessa
essencialmente demonstrar o avanço dos sistemas agro-econômicos sobre as áreas
preservadas.
Portanto, as classes de campo cerrado, cerrado em regeneração, cerrado denso e
cerrado strictu senso foram agrupadas sobre a tipologia geral de Cerrado. As matas fluviais,
veredas de buritizais e mata seca foram agrupadas sobre a tipologia de Mata. Escolheu-se por
separar os sistemas de Agricultura Tradicional dos sistemas de Agricultura Irrigada, pois
representam características bastante distintas em relação à utilização dos recursos naturais, à
tecnologia de manejo e à inserção econômica. No zoneamento de 2008, foram acrescentados
os sistemas de reflorestamento e de assentamentos de reforma agrária, que trouxeram uma
nova diversidade de paisagens para a região.
Enfim, as análises de uso do solo foram utilizadas para gerar os Zoneamentos dos
Sistemas Agro-econômicos de Entre-Ribeiros, em escala de detalhe de 1:250.000. Por meio
da comparação deste zoneamento nas três datas escolhidas, demonstra-se como os ciclos de
ocupação do solo nessa bacia hidrográfica geraram vetores de pressão sobre os recursos
naturais. Cada sistema agro-econômico caracteriza-se por processos diferenciados de
ocupação do solo, uso e conservação de recursos naturais, bem como se alicerça em
fundamentos econômicos diversos.
Preferiu-se a técnica de zoneamento de sistemas de ocupação do solo a realizar-se
puramente o mapeamento tradicional de uso do solo, visto este último apresentar-se como um
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retrato estático e rígido da bacia hidrográfica. A abordagem de sistemas consiste em uma
postura conceitual e epistemológica que se inicia pela compreensão da estrutura social e
ambiental existente na cena, e que procura ir mais além do que apenas identificar uma
cobertura diferenciada do solo. O zoneamento de sistemas permite captar com mais clareza os
processos dinâmicos de variação de uso do solo, bem como propicia um entendimento mais
evidente das estruturas sociais e econômicas que sustentam essas formas de ocupação.
Martins Junior et al. (2008b) indicam que os Zoneamentos Ecológico-Econômicos, por
incorporarem a análise da dinâmica de sistemas, evidenciam seu avanço metodológico frente
às técnicas tradicionais de mapeamento de uso da terra. Ademais, por resultarem em mapas
mais abstratos (com maior convergência de informações e menor número de classes), os
Zoneamentos tornam possível (A) uma melhor comparação entre os diversos cenários
temporais e (B) uma análise clara das tendências de ocupação ao longo do tempo histórico.
Elaborou-se um grafo ontológico (Figura 4) associando os sistemas principais para o
zoneamento, incorporando os processos e tendências já explicitadas na bibliografia sobre a
região:

Figura 4: Grafo ontológico da estrutura de sistemas e subsistemas delimitados para o zoneamento ecológicoeconômico proposto, elaborado a partir da visualização em referência Shrimp/Jambalaya (Storey et al.,
2001;2002), elaborada via programa Protégé (Knublauch et al., 2004).
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O reconhecimento e delimitação dos Sistemas Agro-Econômicos foram realizados por
meio da conjugação da bibliografia sobre história do uso do solo na bacia hidrográfica, aliada
às feições de cor, textura e padrões geométricos de uso do solo evidenciadas pelas imagens de
satélite. As imagens de satélite de diferentes épocas, comparadas aos mapas de uso do solo
disponíveis, tornaram possível identificar a retração ou expansão de cada um dos sistemas.
Para o reconhecimento dos sistemas de assentamentos de reforma agrária, foram utilizadas
bases cartográficas cedidas pelo Núcleo de Meio Ambiente e Recursos Naturais do INCRA,
Superintendência de Minas Gerais. Para o reconhecimento dos sistemas de agricultura
irrigada de alta tecnologia, foi utilizado o reconhecimento pela feição geométrica dos pivôs
centrais, conforme recomendado por Schimidt et al. (2004) e Braga e Oliveira (2005). Os
trabalhos de cartografia, digitalização e geoprocessamento foram realizados no software Arc
Gis 9.3 (ESRI, 2008) no laboratório de geoprocessamento da PUC-Minas.
As viagens de campo realizadas pelo autor e por outros pesquisadores da Fundação
CETEC-MG foram importantes para travar contato mais profundo com a realidade estudada,
bem como assegurar a consistência dos produtos gerados nesta dissertação. As atividades de
campo incluíram:
- A marcação de pontos com GPS sobre áreas representativas, úteis para a validação
dos zoneamentos de referentes ao ano de 2008;
- Acesso às áreas de maior altitude da bacia para observação da paisagem, para
interpretação das imagens de satélite e elaboração de croquis;
- Diálogos com a Associação de Produtores Rurais, com a Emater de Paracatu, com o
Comitê de Bacia do Rio Paracatu e com representantes da ONG’s atuantes na defesa do meio
ambiente do Noroeste de Minas Gerais. Esses diálogos foram importantes para compreender o
processo de ocupação da região e os desafios ambientais, sociais e econômicos enfrentados.
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4.2 Estudos Hidrológicos sobre Entre-Ribeiros e Avaliação do Impacto do Uso
Consuntivo.

Os recorrentes conflitos relacionados ao uso de recursos hídricos na Bacia de EntreRibeiros levaram à realização de estudos que enfocam, integral ou parcialmente, o cenário do
uso da água pela agricultura da região.
Foi levantada a literatura de dados regionais e locais sobre a eficiência dos sistemas de
irrigação e das perdas de água (BRITO; BASTINGS; BORTOLOZZO, 2003; RODRIGUEZ,
2004; FERREIRA, 2005). Com isso, objetiva-se dar contornos mais precisos às alterações que
a agricultura irrigada ocasiona na bacia de Entre-Ribeiros. Esses dados possibilitaram
comparar os sistemas locais com os padrões gerais de referência de uso da água utilizados
pelos órgãos ambientais de gestão das águas, fornecidos por Codevasf, Sudene e OEA (1989),
Engecorps (1998), Marouelli e Silva (1998), Lima, Ferreira e Christofidis (1999), Pozzebon et
al. (2003) e Christofidis (2006).
Conjugando os dados locais de uso e perda de água por irrigação, junto ao zoneamento
da evolução dos pivôs centrais, foi possível estimar a quantidade de água utilizada para
irrigação na bacia de Entre-Ribeiros, para os anos de 1989 e 2008. Comparando essas
estimativas à vazão regionalizada Q7,10 (vazão mínima de sete dias consecutivos com período
de retorno de 10 anos) da Bacia de Entre-Ribeiros, fornecida por (MOREIRA, 2006), foi
possível auferir quantitativamente a porcentagem da vazão utilizada para irrigação, nesses
diferentes anos. Contudo, ainda se mostrou necessário um estudo sobre as variações anuais da
vazão hídrica e da irrigação na bacia hidrográfica, para se compreender o comportamento
dessa retirada de água nas diferentes estações.
Pretende-se, com essa metodologia, estabelecer relações entre os sistemas agroeconômicos existentes na bacia e o ciclo hidrológico.
A Figura 5 apresenta o roteiro metodológico dessa fase.
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Figura 5: Diagrama de Atividades explicitando os passos metodológicos seguidos em relação à ao estudo dos impactos hidrológicos na Bacia de Entre-Ribeiros. Também são
apresentadas as principais bases de informação para a realização das atividades.
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4.3 Estudo dos Impactos Ambientais e Econômicos da Bacia Hidrográfica

Optou-se por realizar a avaliação do impacto ecológico e econômico após as fases de
pesquisa sobre uso do solo e avaliação do impacto hidrológico, pois as fases anteriores trazem
subsídios importantes (e até o presente inexistentes, em grande parte) para analisar de forma
mais crítica os passivos ambientais sobre a região. Dessa forma, puderam ser relacionados:

1) desmatamento e fragmentação dos biomas originais, pelo avanço da agropecuária.
2) o uso consuntivo de água pela irrigação.
3) a redução de infiltração da água no solo por ocupação de zonas de recarga.
4) o impacto da drenagem de veredas, lagoas marginais e áreas de inundação.

As informações levantadas por essa dissertação foram comparadas aos estudos
ambientais já realizados por Ruralminas (1996), Martins Junior et al. (2006), Andrade (2007),
Martins Junior et al. (2008a), Vasconcelos (2009) e Alvarenga (2009). Partindo das
tendências sócio-econômicas regionais e mundiais, procurou-se, por fim, tecer uma reflexão
sobre a integração e a retroalimentação dos impactos ambientais e econômicos no caso
específico da Bacia de Entre-Ribeiros.

3.4 Síntese Metodológica: Objetivos, Metas e Produtos

O Quadro 4 apresenta uma síntese dos objetivos, metas e produtos desta dissertação. A
Figura 6 demonstra, na forma de um diagrama de atividades baseado na linguagem UML
(BOOCH; RUMBAUGH; JACOBSON, 1999), a concatenação dos passos gerais a serem
seguidos nessa dissertação.
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Objetivos

Metas

Fontes

Produtos

1 - Estudo do

A - Realizar o Zoneamento

Bibliografia sobre história de ocupação da região,

I - Imagens de Satélite processadas, em RGB, Análise de

processo de

dos Sistemas de Agro-

Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais (1989),

Componentes principais e Tasseled Cap.

ocupação da bacia de

econômicos na bacia

Assad, Sano e Valente (1991; 1992), Universidade

II - Cenários de Zoneamento Agro-Econômico em 1975,

Entre-Ribeiros

hidrográfica.

Federal de Viçosa/Funarbe (2004, 2005a, 2005b,

1989 e 2008.

2005c, 2005d e 2006), Martins Junior et al.(2006),

III - Mapa e Tabelas de variação dos Sistemas Agro-

Andrade (2007), Latuf (2007) e Latuf et al. (2007)

econômicos entre os três cenários.
IV – Avaliação das técnicas de sensoriamento remoto
utilizadas.

2 - Discussão dos

B - Discussão do impacto do

Brito; Bastings; Bortolozzo, (2003); Rodriguez

I - Discussão dos resultados anteriores frente aos

Impactos

uso do solo no ciclo

(2004;2008); Ferreira (2005); Moreira (2006); Latuf

resultados de eficiência e perda de água do sistema de

Hidrológicos na

hidrológico da bacia de Entre

(2007), Latuf et al. (2007); Prusky et al. (2007)

irrigação da região.

bacia de Entre-

Ribeiros.

II – Estimativa do uso da água por irrigação na bacia

Ribeiros

hidrográfica em 1989 e 2008, e comparação com a vazão
regionalizada Q7,10 para o ribeirão Entre-Ribeiros.

3 – Avaliação do

C – Levantar os impactos

Martins Junior et al. (2006; 2008), Andrade (2007),

I - Discussão sobre o cenário ecológico-econômico de

Impacto Ecológico e

ambientais mais significativos

Vasconcelos (2009), Alvarenga (2009)

Entre-Ribeiros.

Econômico da

para a bacia hidrográfica.

Ocupação de Entre-

D – Delinear a relação dos

Ribeiros

impactos ambientais com os
processos sócio-econômicos.
Quadro 4: Síntese dos Objetivos, Metas e Produtos da Dissertação

83

Figura 6: Diagrama de Atividades explicitando os passos metodológicos a serem seguidos nesta dissertação. Também são apresentadas as principais bases de informação, bem
como os produtos a serem gerados no decorrer deste trabalho de pesquisa.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo são apresentados e discutidos os zoneamentos agro-econômicos dos
períodos analisados. Conseguinte, segue a investigação sobre os impactos da frente agrícola
irrigada sobre os sistemas hídricos. Por fim, delineia-se como as alterações do ambiente
geográfico, apresentadas até o momento, refletem sobre os processos ecológicos e
econômicos que tomam palco na região.

5.1 Zoneamento Histórico da Ocupação da Bacia de Entre-Ribeiros

As Figuras 7 a 15 apresentam fotografias dos diversos sistemas paisagísticos
encontrados na Bacia de Entre Ribeiros. Os ecossistemas de Cerrado (Figuras 7 e 8)
apresentam-se em diversas fitofisionomias, como campo cerrado, cerrado strictu sensu e
cerradão. As matas ciliares e as veredas (Figuras 9 e 11) apresentaram-se bastante degradadas
na bacia, tendo sido quase que eliminada nas áreas de maior ocupação agrícola. As áreas de
mata seca (Figura 10) estão distribuídas precipuamente nas encostas acentuadas das cristas de
dolomito, associadas ao geossistema cárstico. As áreas de ocupação antrópica são
representadas nas Figuras 12 a 15, correspondendo à agricultura irrigada, agropecuária
familiar de assentamentos de reforma agrária, silvicultura e pecuária.
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Figura 7: Ecossistema de Cerrado, na Bacia de Entre-Ribeiros. Autor: Luciano Alvarenga, 2008, CETEC.

Figura 8: Ecossistema de campo aberto, do bioma Cerrado, em Entre-Ribeiros. Autor: Luciano Alvarenga, 2008,
CETEC.
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Figura 9: Exemplo do ecossistema de veredas na Bacia do Ribeirão Entre-Ribeiros. Fonte: Andrade (2007, p.
86)

Figura 10: Floresta tropical caducifólia (Mata Seca), razoavelmente bem preservada. Localização: 16º 51’ 27”S
46º 55’33”W. Fonte: Martins Junior et al. (2006).
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Figura 11: Matas Ciliares do Ribeirão Entre-Ribeiros. Fonte: Andrade (2007, p. 77); Martins Junior et al.,
(2006).

Figura 12: Exemplo típico de uma área cultivada irrigada por pivô central na foz do Ribeirão Entre-Ribeiros.
Fonte: Andrade (2007, p. 105).
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Figura 13: Loteamento de Reforma Agrária, Projeto de Assentamento Belo Vale. Plantação de abacaxi com vista
de uma das casas ao fundo. Fonte: Universidade Federal de Viçosa /Funarbe (2006, p. 45).

Figura 14: Aspecto do relevo ondulado com pastagem de braquiária e, ao fundo, a floresta tropical caducifólia.
Projeto de Assentamento Belo Vale. Fonte: Universidade Federal de Viçosa/Funarbe (2003, p. 14).
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Figura 15: Entrada de uma plantação de Eucaliptos na Bacia de Entre-Ribeiros, Fazenda Fortaleza. Localização:
16º 57’ 32”S 46º 48’ 16”W. Fonte: Martins Junior et al. (2006)

O Quadro 5 apresenta a visualização das imagens de satélite com os métodos empregados,
para os anos de 1975, 1989 e 2008. A discussão sobre as vantagens e limitações obtidas por
cada método é apresentada no Quadro 6. A seguir, apresentam-se os zoneamentos
agroeconômicos de 1975, 1989 e 2008, no Mapa 14.
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RGB

ACP

Tasseled Cap

1975

1989

2008

Quadro 5– Visualização das Imagens de Satélite de acordo com as diferentes técnicas empregadas.
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Técnica Utilizada
Composição RGB

Análise de Componentes
Principais (ACP)

Tassseled Cap

Avaliação
•

Melhor para comparação entre imagens de épocas
diferentes

•

Explicação física da refletância

•

Flexibilidade na troca de bandas

•

Limite de três bandas por visualização

•

Melhor técnica para analisar heterogeneidade espacial
na mesma imagem

•

Não tão boa para analisar imagens de épocas diferentes

•

Boa para analisar heterogeneidade espacial na mesma
imagem

•

Boa para comparação entre imagens de épocas
diferentes

•

Explicação física indireta da refletância

Quadro 6 – Avaliação dos produtos de Sensoriamento Remoto obtidos

A transformação de Tasseled Cap demonstrou ser uma boa solução de compromisso,
conjugando parcialmente as vantagens das composições RBG e da Análise de Componentes
Principais. Todavia, o uso conjugado das três metodologias permite auferir ao máximo as
possibilidades de interpretação visual dos produtos de sensoriamento remoto.
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Mapa 14: Zoneamento Agro-Econômico da Bacia de Entre-Ribeiros, para os anos de 1975, 1989 e 2008.
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A dinâmica de ocupação e uso do território nos assentamentos de reforma agrária da
bacia de Entre-Ribeiros é bastante diferente da dinâmica territorial dos usos vizinhos, como
demonstrado pela dissertação de Silva (2007). Entre as características paisagísticas
diferenciadas, confirmadas pela interpretação por sensoriamento remoto, estão uma visível
fragmentação e diversidade de fragmentos naturais e antrópicos. Isso se deve, primeiramente,
ao parcelamento do solo em lotes de dimensão muito reduzida, em comparação ao loteamento
padrão da região. Como feição típica da agricultura familiar, em cada lote estão presentes
diversas atividades de agricultura, pecuária e também áreas preservadas. Para completar a
heterogeneidade, há que se levar em conta um grande número de lotes abandonados, devido à
dificuldade de vida na zona rural, e que são deixados, ao menos temporariamente, à
regeneração natural dos ambientes (Figura 16). As reservas legais comunitárias e áreas de
preservação permanente, na maior parte das vezes, são utilizadas para criação de gado, seja da
comunidade ou por arrendamento externo. Por fim, a constante venda de lotes proporciona
uma dinâmica ainda maior à ocupação do solo, nessas áreas.

Figura 16: Aspecto de lote com áreas onde houve desmatamento e posterior abandono, com regeneração natural
da vegetação. Projeto de Assentamento XV de Novembro. Fonte: Universidade Federal de Viçosa/ Funarbe
(2005d, p. 30).

A comunidade dos assentamentos possui uma união interna e uma construção
ideológica de valores e identidade social que se inicia nos movimentos de luta pela reforma
agrária, e prossegue nos mecanismos de associação comunitária dos assentamentos – o que
com certeza refletirá na sua forma de ocupar o solo e relacionar-se com os recursos naturais.
Seus pulsos de desenvolvimento, estagnação e projetos de conservação ambiental estão muito

94

relacionados às políticas governamentais de crédito, assistência técnica e licenciamento
ambiental específicas para reforma agrária, o que marca a diferencia dos processos históricos
de ocupação em relação ao que ocorre no restante da bacia de Entre-Ribeiros.
A separação entre os sistemas de pecuária e de agricultura (exceto irrigação por pivô
central), nos casos de baixa e média tecnologia, se mostraram bastante complexos no cenário
de 2008, em razão de se encontrarem bastante imbricados na malha de ocupação do solo, bem
como em virtude do recente abandono das áreas de agricultura de sequeiro, relatados por
Andrade (2007, p. 105). Para auxiliar na identificação das tendências gerais de ocupação para
esses dois sistemas, foi bastante útil à classificação supervisionada de Latuf (2007) para o ano
de 2000, nas bacias abrangidas pelas estações fluviométricas de Entre-Ribeiros (Mapas 17 e
18, Anexo A). Na ocasião, esse mapeamento apoiou-se em verificações de campo
consistentes, o que confere confiabilidade para a delimitação. A comparação da classificação
de Latuf com as imagens de satélite e com os mapas de geomorfologia e de unidades
ambientais (Mapas 6 e 9, páginas 45 e 50), demonstrou que, nas áreas de superfície tabular
aplainada da metade leste da bacia de Entre-Ribeiros, há uma predominância evidente das
terras de cultura. Em contraste, nas áreas de relevo ondulado suave a moderado houve uma
predominância maior de atividades de pecuária. As confirmações de campo, por fim, foram
especialmente importantes para refinar e validar essa distinção de usos do solo. Entretanto,
devido às inferências indiretas utilizadas, as áreas de agricultura tradicional e pastagens, para
o ano de 2008, apontam apenas a predominância dessas respectivas atividades; deve-se, pois,
levar em conta que em muitos casos elas não estão dissociadas nos sistemas produtivos.
Nas áreas de agricultura irrigada, por sua vez, a heterogeneidade espacial foi pequena.
Como era esperado, o que predomina nesse sistema são as monoculturas de grande extensão,
com pequenas áreas abertas para armazéns, maquinário e circulação.
O Mapa 15 mostra a localização dos pivôs na Bacia de Entre-Ribeiros, sob uma
perspectiva temporal. Desde 1989, alguns dos pivôs de irrigação situados próximos ao norte
da foz de Entre-Ribeiros utilizam-se da água canalizada proveniente do ribeirão, embora se
situem para além das margens dos divisores de águas da bacia – um caso especial de
transposição de águas de bacia. Para o ano de 2008, atenta-se para o fato de que um número
razoável de pivôs de irrigação utilizam-se de água canalizada vinda de fora da Bacia de EntreRibeiros – ou seja, o inverso dessa mesma modalidade de transposição. A canalização de
águas provenientes do leito do Rio Paracatu para os Projetos de Irrigação Entre-Ribeiros II e
III foi descrita por Assad, Sano e Valente (1991; 1992) e por Brito, Bastings e Bortolozzo
(2003). Nos demais casos, as imagens de satélite possibilitaram acompanhar os canais de

95

irrigação que ligam as áreas irrigadas às barragens localizadas para além da bacia
hidrográfica.

Mapa 15: Evolução da ocupação por pivôs centrais de aspersão na bacia de Entre-Ribeiros.

Com o objetivo de expressar melhor a ocupação da bacia de Entre-Ribeiros no
decorrer dos cenários de zoneamento elaborados, procurou-se demonstrar o progresso da
ocupação por meio do Mapa 16. Também foram elaborados a Tabela 2 e o Gráfico 8,
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quantificando as áreas de cada classe mapeada, sua porcentagem em cada cenário e, ainda, a
variação percentual comparada entre cada um dos períodos analisados.

Mapa 16: Evolução da Ocupação da Bacia de Entre-Ribeiros para os anos de 1975, 1989 e 2008.
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Tabela 2: Área, Porcentagem e Variação Temporal da Ocupação da Bacia de Entre-Ribeiros.

Classes

1975
Hectares
%

Variação 19751989
1989 em %
Hectares
%

Agricultura Tradicional
Agricultura Irrigada
Pecuária
Assentamentos
Reflorestamento
Área Alagada
Cerrado
Mata

3287,91
0,00
58564,34
0,00
0,00
6011,93
285968,28
42300,10

0,83
0,00
14,78
0,00
0,00
1,52
72,19
10,68

+1189,18
+83,01
-69,12
-32,23
-14,50

Sub-Total Antrópico
Sub-Total Nativo
Total

61852,25
15,61
334280,32
84,39
396132,57 100,00

+165,65
-30,65

42387,22
14743,63
107181,11
0,00
0,00
1856,74
193797,94
36168,39

Variação 19892008
2008 em %
Hectares

10,70
3,72
27,06
0,00
0,00
0,47
48,92
9,13

+135,47
+165,41
+7,72
-61,79
-55,72
+17,66

164311,96
41,48
231823,07
58,52
396135,03 100,00

+62,53
-44,32

99808,69
39131,38
115452,98
11426,19
1230,89
709,38
85821,77
42555,09

%

Variação 19752008 em %

25,20
9,88
29,14
2,88
0,31
0,18
21,66
10,74

+2935,63
+97,14
-88,20
-69,99
+0,60

267050,13 67,41
129086,24 32,59
396136,36 100,00

+331,75
-61,38
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Gráfico 8: Evolução da ocupação da Bacia de Entre-Ribeiros (em hectares), entre os anos de 1975, 1989 e 2008
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Analisando os Mapas 14 a 16, e os dados da Tabela 2 e do Gráfico 8, é possível traçar os
contornos de uma história espacial da ocupação da região. A cena de 1975 demonstra uma bacia
hidrográfica que, em parte, já era utilizada para pecuária extensiva, mas que somente poucos anos
depois começaria a ser ocupada significativamente para agricultura de sequeiro e, em seguida,
com irrigação (ANDRADE, 2007, p. 97 e 116). Nas décadas de 1970 e 1980, a pecuária expandese (83,1%, de 1975 a 1989), mas de forma descentralizada, ocupando áreas de cerrado e de mata.
Da década de 1980 até 2008, há um avanço patente das áreas de agricultura tradicional e irrigada,
partindo do extremo leste da Bacia, até ocupar praticamente toda a metade leste. Nas áreas onde
havia proximidade de cursos d'água com maior vazão, assim como nas áreas propícias a
barramentos de cursos d’água, houve predominância da agricultura irrigada. O avanço da
agricultura deu-se tanto sobre o cerrado quanto sobre antigas áreas de pastagem, as quais foram
translocadas para a metade oeste da Bacia Hidrográfica. O baixo crescimento total da pecuária
entre o período de 1989 a 2008 (7,72%) corrobora com essa hipótese de que a atividade pecuária
mais se deslocou do que se expandiu.
O Mapa 16, analisado em conjunto coma Tabela 2, evidencia que, embora a área
desmatada entre 1975-1989 seja similar à área desmatada entre 1989-2008, o maior impacto de
fragmentação de ecossistemas ocorreu entre 1989-2008. Essa afirmação pode ser interpretada
espacialmente, ao observar que, no Mapa 16, os fragmentos de vegetação nativa remanescentes
em 2008 (verde, na legenda) eram em sua maior parte conectados pelas áreas desmatadas entre
1989-2008 (marrom escuro, na legenda).
Analisando o processo de ocupação como um todo, foram reconhecidos os seguintes
processos e tendências nos sistemas principais do zoneamento, os quais também foram
evidenciados pela bibliografia consultada sobre a região:

1) Ecossistemas Nativos:
a. Regeneração de florestas em terrenos de ravinas relativos a pastagens abandonadas,
especialmente em áreas declivosas, por se mostrarem inadequadas para essa atividade
econômica (LATUF, 2007, p. 42 e 65).
b. Relativa conservação de algumas áreas de preservação permanente de matas ciliares e
terrenos de inclinação elevada, além de algumas áreas de reserva legal.
2) Agro-pecuária de baixa e média tecnologia.
a. Avanço das áreas de cultivo de sequeiro sobre as áreas de cerrado, no período dentre
1985 a 2000 (LATUF, 2007, p. 67).
b. Abandono recente das áreas de cultivo de sequeiro com baixo potencial de conversão
para áreas irrigadas (ANDRADE, 2007, p. 105).
3) Assentamentos de Reforma Agrária
a. Mosaico heterogêneo de paisagem nas áreas loteadas, com grande variação temporal
de uso, devido à constante troca e venda de lotes.
b. Soltio generalizado de gado nas Reservas Legais e Áreas de Preservação Permanente
relativas

a

cerrados

degradados

em

diferentes

estágios

de

regeneração

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA/FUNARBE, 2004, 2005a, 2005b, 2005c,
2006).
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c. Ciclos de desmate vinculados a autorizações de desmate e financiamento rural
autorizados pelo Incra.
4) Agricultura Irrigada de Alta Tecnologia.
a. Expansão das áreas de pivôs centrais, vinculada historicamente a ciclos de
financiamento rural e a renegociações de dívidas.
b. Aumento na quantidade de barragens de pequeno porte para irrigação (LATUF, 2007,
p. 50), inclusive em áreas de veredas (ANDRADE, 2007, p. 108 e 109) e lagoas
marginais (ANDRADE, 2007, p. 102).
c. Os únicos remanescentes preservados, em meio à área de maior predominância de
projetos de irrigação, correspondiam às delimitações de reservas legais (ASSAD et
al., 1991 e 1992). Em muitos casos nem mesmo foram respeitadas as áreas de
proteção permanente das margens dos cursos d’água (ASSAD et al., 1991; 1992, p.
22).
5) Áreas Alagadas.
a. Diminuição das áreas alagadas, pela drenagem para agricultura tradicional e irrigada,
especialmente na metade leste da bacia.
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5.2 Hidrologia e Irrigação na Bacia de Entre-Ribeiros

Esta seção lança mão tanto das estimativas de especialistas quanto de dados primários
locais, discutindo a eficiência dos sistemas agrícolas de irrigação de Entre-Ribeiros: quanto de
água é requerido, quanto é efetivamente utilizado e quanto é evadido do sistema.
Subsecutivamente, a análise dos dados de irrigação de Entre-Ribeiros, associados aos parâmetros
hidrológicos

e

ao

zoneamento

agro-econômico,

permite

estimar

qualitativamente

e

quantitativamente os impactos da frente agrícola irrigada sobre o sistema hídrico.
O método mais utilizado na irrigação, em Entre Ribeiros, é o de pivôs de aspersão, que se
consolidaram como a técnica mais adaptada ao cultivo extensivo de grãos, vocação agrícola da
região. Entre as vantagens técnicas dos pivôs centrais de aspersão, estão: boa uniformidade de
distribuição de água, quando bem dimensionado; fácil controle da lâmina d’água aplicada; grande
versatilidade para as diversas condições de topografia e tipos de solo; e menor dispêndio de mão
de obra (SCHONS, 2006, p. 17). Também se ressalta que há uma estratégia comercial mais
agressiva por parte dos fabricantes e vendedores desse tipo de equipamento no meio rural, aliado
a facilidades de créditos e a escolha preponderante dessa técnica nos projetos agrícolas com
incentivo governamental (RURALMINAS, 1996).
Christofidis (2006, p. 14) estimou uma média de uso da água para agricultura no Brasil
em 11.521m3/ha/ano, correspondendo a aproximadamente 61% do uso da água no país
(POZZEBON et al., 2003, p. 1). Christofidis (2006, p. 14) estimou uma eficiência de 60,25%
para o uso da água na agricultura, no que chegou ao consumo médio de 6.982m3/ha/ano.
Pozzebon et al. (2003) estimaram a eficiência da irrigação por pivôs centrais entre 75% e 90%, a
partir de dados de Engecorps (1998). Lima, Ferreira e Christofidis (1999), por sua vez, estimaram
a eficiência do pivô de aspersão entre 60% a 80%, a partir de dados de Marouelli e Silva (1998).
Rodriguez (2004) procurou construir um indicador regionalizado de eficiência de
irrigação por aspersão para a Bacia do Paracatu, por meio do método proposto pela FAO, Boletim
24. Utilizando dados de evapotranspiração para milho e soja, e servindo-se de parâmetros de
evaporação estimados para a região no ano de 2003, a autora chegou a um índice de eficiência de
70% - computando uma perda de 10,9% por evaporação e 19% por percolação e escoamento
superficial.
Contudo, Ferreira (2005) conduziu estudos sobre pivôs de aspersão no Distrito Federal,
em localização próxima de Entre-Ribeiros, e com condições climáticas e pedológicas
semelhantes. Para essa região, foi mensurada uma perda de 52% da água utilizada na agricultura,
sendo 35% por evaporação do aspersor, 18% por evaporação no solo e nas folhas (por excesso de
aplicação), e 11% por percolação no solo. Logo, não se pode negar que esses dados mostram uma
realidade bastante diferente da estimada para o restante do país. Essa variação pode ser explicada
pelo clima mais seco e quente da região central do Brasil, ainda mais acentuado na estação seca,
o que diminuiria a eficiência desses sistemas de irrigação (ANDRADE, 2007, p. 107).
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Figura 17: Caso típico de irrigação por aspersão com pivô central no Vale de Entre Ribeiros em que ocorre uma
elevada perda por evaporação. Neste caso ainda é possível visualizar quatro espécies oportunistas da avifauna
adaptadas às intervenções antrópicas. Fonte: Martins Junior et al. (2006)

Outro estudo importante da eficiência de uso da água na irrigação foi conduzido por Brito,
Bastings e Bortolozzo (2003). Seus dados de eficiência e volume de água consumido foram
auferidos diretamente dos sistemas do Projeto de Irrigação de Entre-Ribeiros I, entre os anos de
1997 e 2000. Além das perdas de água calculadas por Ferreira (2005), os autores também
calcularam a perda de água por evaporação e infiltração ao longo dos canais, os quais levam a
água até cada um dos aspersores. Essas perdas ao longo dos canais variaram na ordem de 13 a
20% do total de água, com média de 15,75% no decorrer dos anos mensurados. Incorporando
esses dados aos demais padrões de perda de Ferreira (2005), tornou-se possível estimar-se uma
eficiência esperada de 41,6% a 45,24% (com média de 43,81%) para o sistema de irrigação
analisado. Contudo, Brito, Bastings e Bortolozzo (2003) encontraram resultados de eficiência de
aproveitamento da água irrigada, pelas culturas, ainda menores que os propostos pelos padrões de
Ferreira, chegando de 28% a 47%, com média de 38, 75% entre os anos estudados (cálculos
percentuais nossos).
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Figura 18: Exemplo de um dos extensos canais de irrigação no Vale de Entre-Ribeiros. A exposição demasiada à
insolação e às temperaturas elevadas acarreta em grandes perdas de água por evaporação. Localização: 46º19’11”S
17º03’17”W. Fonte: Martins Junior et al. (2006).

Além da perda de água ao longo dos canais, o resultado de baixa eficiência encontrado em
Entre-Ribeiros também pode ser explicado porque se trata de uma avaliação das atividades
agrícolas reais, e não um experimento controlado realizado com equipamentos e manejo
agronômico de ponta, tal como o conduzido por Ferreira (2005). Brito, Bastings e Bortolozzo
(2003, p. 293-296) procuram explicar que o baixo preço cobrado pelo uso da água (praticamente
apenas a energia utilizada pelos pivôs e o custo de manutenção do sistema), o monitoramento
ineficiente do uso individual por cada irrigante, e o manejo técnico inadequado são fatores que
levam a uma utilização de água superior ao necessário. O agricultor, por não ter uma indicação
precisa sobre a quantidade exata de água que deve utilizar, prefere pecar por irrigar em excesso.
Essa super-irrigação aumenta o impacto ambiental na região, além de diminuir a eficiência do
sistema, pois aumenta as perdas de água por evaporação e percolação.
A obtenção de dados experimentais, como o de Ferreira (2005) e o de Brito, Bastings e
Bortolozzo (2003), mostram a importância das confirmações de campo e o risco de se confiar
apenas em estimativas regionalizadas generalizadas, como as conduzidas por Rodriguez (2004).
Rodriguez também procurou realizar uma regionalização das demandas de água por culturas
irrigadas para as diferentes sub-bacias do Rio Paracatu, tomando por base o seu indicador e os
dados de área irrigada do IBGE. Contudo, como seu indicador de eficiência de irrigação estava
bastante superestimado, as conclusões obtidas dificilmente se aproximam da realidade. De
qualquer forma, os resultados comparativos evidenciaram que, em toda Bacia do Rio Paracatu, é
na Sub-Bacia de Entre-Ribeiros que a irrigação consome a maior porcentagem da vazão média de
longa duração, Q7,10 e Q95 (vazão associada à permanência de 95% no tempo) dos cursos d’água
(RODRIGUEZ, 2004, p. 56).
Todavia, ainda cabe uma consideração quanto às metodologias utilizadas por Brito,
Bastings e Bortolozzo (2003), Rodriguez (2004) e Ferreira (2005). Todos os três estudos
empregaram metodologias tradicionais da Agronomia, que considera a eficiência da irrigação em
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termos de quanto de água é aproveitada ou não pela planta. Nesses casos, o uso eficiente da água
é calculado em termos da necessidade de evapotranspiração da planta e ao incremento de água à
biomassa. As perdas por evaporação na aspersão, junto às perdas de percolação, são consideradas
como desperdício para esse fim que é a irrigação.
Contudo, a visão sobre o que é perda, uso de água ou mesmo recirculação da água deve
ser reformulada quando o objetivo é analisar o ciclo hidrológico e hidrogeológico de uma bacia
hidrográfica. Para a manutenção da vazão dos cursos d’água, a água evapotranspirada pelas
plantas, assim como a água exportada da bacia hidrográfica pela biomassa dos produtos agrícolas,
são perdas expressivas para o sistema hidrológico. A perda por percolação, inobstante, não é
totalmente danosa ao ambiente, pois pode contribuir para a recarga dos lençóis freáticos. Nessa
comparação, somente a evaporação (no sistema de aspersão, no solo e na superfície das folhas) é
considerada como perda tanto para o agricultor quanto para o ciclo hidrogeológico.
Apesar das diferenças de enfoque, existe uma ligação crucial entre a eficiência para o
agricultor e a perda da água no ciclo hidrológico. Afinal, o agricultor com sistema de irrigação
mais eficiente precisará captar menos água dos rios para atender às mesmas necessidades de seu
cultivo – menos água captada também significa menos água perdida como evaporação. Além
disso, a pesquisa por cultivares com maior eficiência de evapotranspiração versus crescimento de
biomassa ainda pode reduzir mais a necessidade de água para irrigação, otimizando o sistema.
O uso de água para irrigação também varia de cultura para cultura. A Tabela 3 mostra as
principais demandas anuais de água para irrigação das culturas predominantes na bacia de EntreRibeiros:

Tabela 3: Consumo de Água para irrigação, por cultura.

Culturas
Feijão
Milho
Soja

Consumo de Água (m3/ha)
4.573
6.057
2.824

Fonte: Codevasf, Sudene e OEA (1989).

A partir dos dados de área irrigada e dos volumes totais derivados do Ribeirão EntreRibeiros para o Projeto de Irrigação Entre-Ribeiros I (BRITO; BASTINGS; BORTOLOZZO,
2003, p. 296-297), foi possível calcular a quantidade média de água utilizada por hectare, na
Tabela 4.
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Tabela 4: Volume de água derivado total e por hectare, no Projeto de Irrigação Entre-Ribeiros I.

Ano

Volume derivado

Área Irrigada

Uso de água por hectare

total (m )

(ha)

(m3ha-1ano-1)

1997

14.117.323

2.343

6.025,32

1998

23.744.618

2.365

10.040,01

1999

22.383.753

2.389

9.369,51

2000

18.053.636

2.434

7.417,27

Média

19.574.833

2.383

8.213,03

3

Fonte: Cálculo a partir dos dados de Brito, Bastings e Bortolozzo (2003, p. 296-297).

Analisando a Tabela 4, percebe-se que o montante de água utilizado para irrigação está
acima dos padrões de referência da Tabela 3. Esse resultado corrobora com a argumentação já
exposta nesse tópico, sobre a eficiência dos sistemas de irrigação de Entre-Ribeiros.
Utilizando a média de uso da água por hectare, como encontrada na Tabela 4, e de posse
dos dados de área total irrigada da bacia de Entre-Ribeiros encontrados na Tabela 2 para os anos
de 1989 e 2008 (e descontada a área de pivôs que irrigam por transposição de água de outras
bacias), estimamos o uso da água por irrigação para a região (Tabela 5). Essas estimativas devem
ser tomadas com cuidado, pois não levam em consideração as diferenças de pluviosidade e de
tipos de solo (Mapa 7, página 47) existentes na bacia. Além disso, não incluem a hipótese de
mudanças na tecnologia e no manejo de irrigação ocorridas entre os períodos de 1989, de 19972000 e de 2008. Comparando o resultado com a regionalização de vazão Q7,10 de Entre-Ribeiros
de 5,78m3s-1 (MOREIRA, 2006, p. 58-61) - ou seja, 182.402.928m3ano-1 - pelo Método de
Conservação de Massas, foi obtido o percentual de vazão utilizado para a agricultura.

Tabela 5: Estimativa de Uso da Água para Irrigação em Entre-Ribeiros, para os anos de 1989 e 2008.

Ano

Área Irrigada (em Uso de água total Porcentagem de uso
ha)

(m3/ano)

sobre a Q7,10 (em %)

1989

8.390,35

68.910.196,26

37,78

2008

19.118,07

157.017.282,45

86,08

Fonte: Cálculo a partir dos dados de Brito, Bastings e Bortolozzo (2003, p. 296-297) e Moreira (2006, p. 61).

Como o uso permitido para retirada de água é de até 30% da Q7,10, pode-se inferir que
desde 1989 o uso de água já está além dos padrões permitidos. A situação agrava-se cada vez
mais, até o ano de 2008.
A partir das análises expendidas no decorrer deste tópico, compreende-se que os
indicadores gerais regionalizados utilizados como critério para Outorga de Direito de Uso da
Água, pelos órgãos ambientais, não conseguem captar as especificidades de cada região e mesmo
de cada tipo de cultura agrícola irrigada. Christofidis (2006, p. 14) também acrescenta que os
diferentes tipos de solo e de técnicas de manejo agrícola influenciam a demanda e a eficiência do
uso da água irrigada. O cultivo consorciado, com linhas de contorno ou com plantio direto
apresentam um ganho comprovado na eficiência de uso da água, já demonstrado em diversos
experimentos agronômicos (SILVA, 2002b, p. 8-16). O plantio direto é técnica largamente
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utilizada em Entre-Ribeiros; todavia, o sucesso desta técnica na região central do Brasil é
comparativamente menor ao obtido do Sul e Sudeste, pois as espécies para palhada adequadas ao
clima ainda não conseguem promover uma cobertura protetora eficiente para o solo (PEREIRA,
2002, p. 44). Conclui-se, enfim, que é preciso um esforço para a construção de indicadores
regionalizados e personalizados a cada empreendimento, de forma a uma análise mais adequada
da viabilidade ou não do uso da água demandando.
Não obstante, tanto para termos de gerenciamento de uso quanto de impacto ambiental,
trabalhar apenas com médias anuais não é uma estratégia eficiente. Afinal, o uso de água para
irrigação se dá de maneira concentrada nos períodos de estiagem (POZZEBON et al. 2003, p.
19). No caso de Entre-Ribeiros, os períodos de maior uso podem ser observados no Gráfico 8.
Dele, depreende-se que os períodos de mais alto consumo são o veranico de janeiro (ARAÚJO;
SAMPAIO; MEDEIROS, 1999, p. 910; BRITO; BASTINGS; BORTOLOZZO, 2003, p. 288) e,
principalmente, os meses do período de estiagem, que vai de maio a outubro. O cálculo do Índice
de Aridez de Martonne para diversas regiões da Bacia do Paracatu (RURALMINAS, 1996)
também evidenciam que no período de maio a setembro há a necessidade de utilização de
irrigação, sob o risco de comprometer as safras agrícolas. Os estudos do balanço hídrico
climatológico confirmam o inverno como o período de maior deficiência hídrica (Gráfico 9).

Gráfico 9: Vazão de retirada (QR, em m3/s), vazão unitária de retirada pela irrigação (qr, em Ls-1ha-1,), precipitação
(P, em mm/d), precipitação efetiva (Pe, em mm/d) e evapotranspiração da cultura (ETr, em mm/d) ao longo do ano
de 1996 no município de Unaí. Fonte: Rodriguez (2004, p. 54).
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Gráfico 10: Balanço Hídrico Climatológico da Bacia do Rio Paracatu – 1961-1990. Fonte: INMET (1992), apud
Andrade (2007, p. 73).

Os estudos hidrológicos feitos para a Bacia do Paracatu (RURALMINAS, 1996),
demonstram que tanto a pluviosidade quanto a vazão dos rios diminui significativamente durante
o período de inverno (Gráfico 10). O período de baixa pluviosidade atinge os níveis críticos de
durante o período dos meses de Junho, Julho e Agosto (CARVALHO; FIRMIANO; MARTINS
JUNIOR, 2004). Neste período, a vazão dos rios começa a decrescer, e atinge os níveis mais
baixos durante o mês de setembro, chegando a um patamar de 30% ou até 20% da vazão média
anual (ANDRADE, 2007, p. 78). Nesses mesmos estudos hidrológicos, concluiu-se que a região é
afetada de maneira irregular pelos processos dinâmicos da atmosfera, o que deixa a região sujeita períodos
de estiagem prolongada.
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Gráfico 11: Hidrograma representando as vazões médias mensais no Médio Paracatu entre 1940 e 1994. Fonte:
RURALMINAS (1996).

Portanto, a tendência é que justamente nesse período em que se chove menos e em que há
menos água nos rios, os agricultores necessitarão mais de utilizar técnicas de irrigação para suas
culturas, devido à pouca quantidade de água presente no solo. Além disso, o período crítico em
que ocorrem os conflitos pelo uso de recursos hídricos também vai convergir com o período de
elevação dos preços nas safras agrícolas predominantes na região que utilizem de irrigação, em
especial a soja e o feijão (GUIMARÃES et al., 2004).
Contudo, mesmo a média mensal ou diária não é suficiente para abarcar o problema do
uso de água satisfatoriamente. Existem horários preferenciais para captação e uso de água na
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irrigação (POZZEBON et al., 2003, p. 15), condicionados também pela variação do custo da
energia elétrica nos diferentes horários (BRITO; BASTINGS; BORTOLOZZO, 2003, p. 290).
Em bacias hidrográficas com muitos usuários, como em Entre-Ribeiros, tal cenário pode
demandar o estabelecimento de balanços hídricos diários e escalas de horário de uso de água. Um
arranjo como esse já ocorre entre os agricultores do Projeto de Irrigação Entre-Ribeiros I
(BRITO; BASTINGS; BORTOLOZZO, 2003, p. 291), mas não é o suficiente para evitar
conflitos, pois há diversos outros irrigantes na bacia hidrográfica, a montante e a jusante.
Infere-se, a partir dos argumentos tecidos no decorrer deste tópico, que os atuais padrões
utilizados nos estudos de uso de água na agricultura, bem como nos critérios para concessão de
outorga de uso da água, raras vezes conseguem captar a complexidade da relação entre usuários e
o ciclo hidrológico nas frentes agrícolas de manejo intensivo de irrigação. Como atestado pela
Agência Nacional de Águas (2003, p. 10), mesmo que os cálculos as retiradas de água outorgadas
para Entre-Ribeiros não somassem mais do que 25% da vazão total média anual, naquele ano,
houve notícia de períodos em que o leito do rio secou. Relatos da população do município de
Paracatu também confirmam essa informação.
Nessas ocasiões em que não há recurso hídrico o suficiente para atender à demanda,
quando os agricultores disputam a água entre si, pode-se perceber um custo produtivo ocasionado
pela escassez de recursos hídricos. Afinal, por não haver água para todos produzirem, alguns vão
ter que deixar de utilizar do privilégio produtivo da irrigação, ao menos na escala em que
precisariam. Nesses momentos, se torna evidente que um planejamento mais adequado da
utilização dos recursos hídricos, aliado ao uso das técnicas mais adequadas de irrigação, poderia
suprir esse bem escasso para um maior número de agricultores. Além disso, é importante que a
distribuição do uso da água se faça de maneira planejada, para que os agricultores não se frustrem
em suas previsões de safra. Sem contar os prejuízos ambientais drásticos causados pela redução
da vazão dos rios, pois o volume de água é necessário para a manutenção dos ecossistemas da
região. Os maiores conflitos por uso de água, bem como os maiores impactos ambientais, tendem
a ocorrer nos anos em que há grandes estiagens (com a conseqüente baixa na vazão dos rios),
como nos períodos de 1987-89, de 1996 e de 1998, conforme informam as estações
fluviométricas localizadas em Entre-Ribeiros e nas demais sub-bacias do Rio Paracatu
(CARVALHO; FIRMIANO; MARTINS JUNIOR, 2004; LATUF, 2007, p. 102).
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5.3 Discussão dos Impactos Ambientais e Econômicos

Esta seção tem almeja investigar os aspectos ambientais e econômicos relativos à
ocupação agro-pecuária da Bacia de Entre-Ribeiros, evidenciada no decorrer do capítulo. Parte-se
do pressuposto que os impactos ambientais possuem interação direta com os processos
econômicos.
Em primeiro lugar, são investigados os principais passivos ambientais oriundos da
ocupação do território. É apresentado um enfoque especial quanto à fragmentação de
ecossistemas e à intervenção em veredas e lagoas marginais na bacia em estudo.
Em seguida, aprofunda-se uma discussão sobre como os diversos atores (produtores
rurais, Estado e população) relacionam-se no que toca ao cenário econômico e aos impactos
ambientais. Mostra-se importante remeter ao contexto macro-econômico da agricultura brasileira
e internacional, para compreender seus reflexos e tendências futuras na área em estudo.
Por fim, reflete-se sobre caminhos que possam conciliar o desenvolvimento econômico
com menores impactos ambientais. Nesse aspecto, são propostas diretrizes para uma gestão
sustentável da Bacia de Entre-Ribeiros.

5.3.1 Discussão dos Impactos Ambientais

Martins Junior et al. (2006) e Andrade (2007) conduziram estudos detalhados sobre os
impactos ambientais ocasionados pela expansão das atividades agropecuárias na Bacia de EntreRibeiros. Os principais vetores de impacto identificados foram o desmatamento extensivo das
áreas de cerrado como na Figura 19 (com redução de 69,99% de 1975 a 2008 – Tabela 2) e o uso
intensivo de água para irrigação. Nas áreas de relevo mais movimentado que tiveram manejo
inadequado, também foram encontrados sinais de erosão laminar acentuada (Figuras 6 e 20),
embora não se trate de uma situação generalizada por toda a bacia (ANDRADE, 2007, p. 113114).
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Figura 19: Queimadas e retirada da vegetação nativa para produção de carvão em Entre-Ribeiros. Nesta região foram
observados vários fornos de carvoejamento e uso de moto-serra. Localização 46º49’34”S 16º57’45”W. Fonte:
Martins Junior et al. (2006); Andrade (2007, p. 99).

Figura 20: Erosão laminar em conseqüência da retirada da vegetação natural e agravada pela pecuária. Localização:
16º57'49,4"S 46º24'23,4"W. Fonte: Martins Junior et al. (2006); Andrade (2007, p. 115).

Alvarenga (2009) aborda com propriedade como houve a fragmentação dos ecossistemas
de floresta e cerrado em Entre-Ribeiros, com ênfase especial nas inadequações legais. A
fragmentação de habitats é um dos principais fatores para a extinção de espécies da fauna e flora,
quando o desmatamento em uma região não respeita a área de vida, que é a extensão mínima de
ambiente natural para que uma espécie consiga sobreviver (VIDOLIN; BRAGA, 2004, p. 32-33).
Devido à grande diferença entre o ambiente natural para o ambiente das grandes monoculturas
típicas da agricultura moderna, as espécies não conseguem transitar de uma mancha de reserva
nativa para outra (BORGES et al., 2004, p. 23), e acabam presas dentro de uma armadilha
genética. Ao longo das próximas gerações, por falta de variabilidade genética, a espécie
provavelmente segue definhando até seu desaparecimento (BORGES et al., 2004, p. 31). O
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desaparecimento pode ser ainda mais rápido, caso a ilha de reserva nativa não disponha da
quantidade de nutrientes, água e polinizadores necessários para satisfazer a manutenção,
reprodução e o crescimento dos espécimes (CUNHA; FERREIRA; BRANDÃO, 2007, p. 141;
TABARELLI; GASCON, 2005, p. 182-183). Também as cercas, estradas e barragens instaladas
em função da atividade agrícola podem servir de barreiras seletivas, que não permitem que certas
espécies de seres vivos transitem de um lado para o outro de um território (TABARELLI;
GASCON, 2005, p. 184).
No cerrado brasileiro, é preciso tanto considerar as ilhas isoladas de mata densa (como
nas matas ciliares que ocupam veredas e o entorno dos rios), como também considerar as ilhas
isoladas do ecossistema de campo cerrado. As matas ciliares ocupam menor extensão, mas
abrigam cerca de 50% das espécies do cerrado, possuindo uma alta biodiversidade, e também
uma alta produtividade do solo e, por isso, muitas vezes são preferidas para atividades agropecuárias (RURALMINAS, 1996). As espécies dessas ilhas matas ciliares dificilmente
conseguem transitar de uma mata para outra se houver um terreno de agricultura ou pasto no
meio do caminho. O ecossistema de campo cerrado, por sua vez, apesar de possuir uma
biodiversidade menor por área, também abriga 50% das espécies do cerrado, e em geral essas
espécies precisam de uma área de vida muito maior para sobreviver do que as espécies das matas
ciliares (RURALMINAS, 1996).

Figura 21: Fragmento de Cerrado sem conectividade na região de Paracatu-MG. Fonte: Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia - Ibict. Disponível em http://www.canalciencia.ibict.br/, acesso em 29/08/2008.

A situação da região se agrava devido ao fato de que boa parte da vegetação nativa das
áreas de preservação permanente – APP – foram desmatadas (como exemplificado pela Figura
22). As áreas de preservação permanente são definidas pelo Código Florestal (Lei Federal nº
4.771, de 1965), e regulamentadas pelas resoluções Conama nº 302 e 303 de 2002. Em sua
abrangência, incluem áreas que, por seus atributos biológicos e físicos, são importantes para a
prevenção da erosão, para a manutenção da quantidade e qualidade dos recursos hídricos e para a
preservação da biodiversidade. Dentre as APPs, destacam-se as margens dos corpos d’águas e as
linhas de cumeada, com importância especial por ligar remanescentes dos diversos ecossistemas
(TABARELLI; GASCON, 2005, p. 184). Para contornar presente situação de fragmentação em
Entre-Ribeiros, Martins

Junior et al. (2008a) propõem a implantação de corredores

ecológico-econômicos nas APP’s de linha de cumeada e margens de corpos d’água. Esses
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corredores constituem-se de faixas centrais de vegetação nativa, circundadas por atividades de
silvicultura e fruticultura especialmente manejadas para reduzir o efeito de borda sobre a área
central (Figura 23).

Figura 22: Exemplo de retirada da vegetação do curso d’água (Mata Ciliar) para dar lugar à pastagem. Fonte: Martins
Junior et al. (2006); Andrade (2007, p. 102)

Figura 23: Croqui esquemático para corredores ecológico-econômicos. Fonte: Martins Junior et al. (2006; 2008a).

Sem dúvida, um impacto relevante da frente agrícola irrigada refere-se às intervenções
nos corpos hídricos. Diversas áreas foram drenadas para uso agrícola, enquanto outras várias
foram barradas com o objetivo de acumulação de água para os sistemas de irrigação. Essas
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intervenções podem provocar impactos irreversíveis nos ciclos hidrológicos e nos ecossistemas
anteriormente adaptados àquelas condições.
Um caso especial refere-se às lagoas marginais dos meandros de Entre-Ribeiros. Essas
lagoas são ecossistemas de alta complexidade, resultante da interação entre ambientes aquáticos e
terrestres (PETRY et al., 2002, p. 117). Intercomunicadas aos cursos d'água, caracterizam-se por
uma alta diversidade de nichos, tanto em virtude da transição que compõem com a mata ripária,
quanto em razão das variações de profundidade próprias de ambientes alagados. Essas variações
condicionam múltiplos gradientes de temperatura e luminosidade, criando microambientes que
são habitados por uma flora com características morfológicas e fisiológicas distintivas (PITTELI,
1994; ESTEVES, 1988; LESA, 1993, citados por RURALMINAS, 1996).
Na época das cheias, os rios inundam e conectam-se às lagoas marginais, e nesse
momento muitas espécies de peixe migram do rio para a lagoa, que será o seu local de
reprodução e desova (CUNICO et al., 2002, p. 384). Durante o período da seca, devido à
diminuição do volume de água das lagoas, estas se transformam em um ambiente rico em
nutrientes, que servirá de viveiro para os filhotes de peixe, até que na próxima cheia eles possam
retornar para o rio. As pesquisas de monitoramento de ictiofauna em lagoas marginais,
conduzidas por Pompeu e Godinho (2003) e Luz (2008), comprovam a importância destas para a
reprodução de peixes nos sistemas hídricos do médio São Francisco.
Infelizmente, devido à maior umidade do solo no período de estiagem, no entorno das
lagoas marginais, e à oferta de água no local, muitos produtores rurais estão utilizando desses
terrenos para a prática da agricultura e pecuária, causando prejuízos irreversíveis para os
ambientes dessas lagoas. Os custos ambientais causados pela diminuição da quantidade e da
biodiversidade dos peixes na região fazem-se sentir diretamente no ramo pesqueiro, tanto em sua
atividade comercial quanto na alimentação das populações ribeirinhas.

Figura 24: Lagoas Marginais na Bacia do Paracatu. Fonte: RURALMINAS (1996)
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Figura 25: Exemplo de degradação de um ambiente aquático. No caso uma lagoa marginal represada em EntreRibeiros. Fonte: Martins Junior et al. (2006); Andrade (2007, p. 102).

Outro ecossistema significativamente atingido pela construção de barragens de contenção
na Bacia de Entre-Ribeiros é o das Veredas, conforme expõe Andrade (2007, p. 108 e 109). As
veredas são uma tipologia geoambiental de depressões abertas, rasas e alongadas, com vertentes
suaves e fundos planos com solos turfosos permanentemente saturado por água de exsudação do
lençol freático, em virtude do contato entre camadas com permeabilidade diferentes (VIANA,
2006, p. 30-31), típicas do bioma cerrado (DRUMMOND et al., 2005). São áreas de extrato
herbáceo dominado por elementos graminóides (BRASIL, 2006b), e que frequentemente conta
com a presença de Buritizeiros – Mauritia flexuosa e vinifera – (OLIVEIRA; FERREIRA, 2007b,
p. 3; VIANA, 2006, p. 33), e que se caracterizam por serem refúgio de diversas espécies da fauna
e flora (VIANA, 2006, p. 31). De acordo com a Resolução Conama nº 303, de 2002, as áreas de
veredas são tipificadas como Áreas de Preservação Permanente, vedando intervenções na área
circundante até 50 metros do limite do solo encharcado.
Contudo, o ecossistema de uma vereda é altamente sensível a alterações ambientais, e
possui pequena capacidade regenerativa, quando perturbado (RAMOS et al., 2006, p. 283). Vis a
vis, apresentam-se como as melhores localizações para o represamento de água para irrigação na
Bacia de Entre-Ribeiros. Após a construção da barragem, transforma-se o ambiente de lótico para
lêntico, além de subir o nível de água, o que faz com que pereça a maioria da flora naturalmente
associada à vereda. Os troncos de Buritizeiros mortos servem de testemunho do impacto
ambiental.
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Figura 26: Barragem construída sobre o ecossistema de Vereda. Percebe-se claramente a descontinuidade e o
comprometimento deste ambiente com a elevação do nível d’água. Localização: 16º57'49,4"S 46º24'23,4"W. Fonte:
Martins Junior et al. (2006); Andrade (2007, p. 109).

Figura 27: Represamento de um ecossistema de Veredas, causando a morte da vegetação original. Localização:
16º57'49,4"S 46º24'23,4"W. Fonte: Martins Junior et al. (2006).

5.3.2 Impactos Econômico-Ecológicos

Vasconcelos (2009) realizou um estudo voltado para identificar as implicações da
expansão agrícola de Entre-Ribeiros nos processos ecológicos e econômicos de que participa a
região. O estudo é importante por esclarecer como os impactos ambientais na região acarretam
custos diretos e indiretos para a população e para os produtores rurais. Os impactos hídricos
afetam a navegabilidade, potencial hidroelétrico e pesca da bacia do São Francisco, assim como
representam um limite para a expansão da própria frente agrícola. O impacto sobre o
ecossistema nativo cinge os potenciais futuros de pesquisa sobre os recursos genéticos
existentes, além de desequilibrar os serviços ambientais prestados.
Esses serviços ambientais incluem a manutenção climática (desde o micro-clima local até

116

contribuições ao clima regional e global), mas também funções que, caso sejam perturbadas,
implicam custos extras para a agricultura da região. Entre esses custos, incluem-se os gastos
com insumos e manejo agrícola para dar conta do alastramento de pragas e do esgotamento da
estrutura física e química do solo – problemas que poderiam ser minimizados com uma
convivência mais harmônica entre o sistema agrícola e os sistemas naturais. Por fim, deve-se
levar em conta também os valores morais de respeito e compaixão aos demais seres vivos,
capazes de levar os cidadãos a empenharem seu esforço pessoal e recursos financeiros em
atitudes pró-ativas de defesa do meio ambiente.
Para uma melhor compreensão da inter-relação entre a Economia e a Ecologia na Bacia de
Entre Ribeiros, cabe refletir sobre o contexto social, econômico e ambiental em que se insere a
bacia de Entre-Ribeiros, no cenário nacional e internacional. Esse último esforço de investigação
é necessário para se visualizar as visões de mundo e forças sociais que permeiam o processo de
ocupação da bacia. Ademais, essa reflexão é crucial para inferir as tendências futuras de
ocupação, bem como para formular as diretrizes para um planejamento adequado dessas
transformações vindouras.
Para o agricultor empresarial, o agro-negócio se mostra como ótimo potencial de
investimento e trabalho, especialmente nos períodos de alta de determinados produtos no
mercado internacional (como ocorre, ou já ocorreu, com o café, cana-de-açúcar e soja). A
crescente demanda por grãos de alimentação animal, bem como para produção de biodiesel,
representa uma perspectiva de aquecimento do mercado a médio prazo. Não obstante, a maior
parte dos impactos econômico-ambientais será arcada pela população, tanto a presente quanto as
gerações futuras, sem ônus direto para o empresário. Mesmo com as eventuais quedas de margem
de lucratividade dos produtos agrícolas, o grande agricultor consegue com relativa facilidade
manter seus rendimentos através do lobby governamental (subsídios e renegociação de dívidas)
ou mesmo através da ilegal mas difundida sonegação de impostos (BRUGNARO; DEL BEL
FILHO; BACHA, 2003).
Contudo, o impacto da agricultura na utilização de recursos naturais pode afetar
diretamente a comunidade de agricultores; haja vista os conflitos por uso de recursos hídricos que
têm ocorrido na região, e que demandam dos agricultores esforços urgentes de organização para
uma melhor gestão de suas bacias hidrográficas. Essa necessidade de gestão interna, aliada a uma
pressão pequena porém crescente da fiscalização dos órgãos ambientais, tem resultado em uma
melhor postura ambiental dos agricultores, mesmo que forçada.
Do ponto de vista da população regional, o desenvolvimento agrícola possui tanto
impactos negativos quanto positivos. Por um lado, a produção agrícola gera benefícios indiretos
na economia local, direcionando parte do capital para a movimentação do comércio e de serviços
locais, assim como beneficiando os poderes públicos com o montante recolhido por meio de
impostos. Como um reflexo positivo, também se nota, no Noroeste de Minas Gerais, que o
desenvolvimento social gerado acarretou no aparecimento de uma geração jovem mais consciente
da importância da preservação ambiental, inclusive se articulando em entidades coletivas em prol
desse interesse.
Todavia, por outro viés, a população se torna grande vítima dos impactos ambientais da
agricultura moderna, assim como também das mudanças sociais forçadas a que se vê obrigada a
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se adaptar – a exemplo do êxodo rural. Esses impactos ambientais praticamente não são
revertidos em custos aos agricultores, em parte por serem impactos difusos, em parte por
mostrarem boa parte de seus efeitos apenas a longo prazo – e porventura prejudicando em maior
monta as gerações futuras.
Ademais, é preciso encarar o cenário a partir da ótica governamental. Não é obscuro
perceber que, ao longo dos anos, o negócio agrícola tem passado por momentos alternados de
euforia e de grandes quedas, o que, adicionando às incertezas econômicas à incerteza dos fatores
produtivos naturais, costuma levar grande parte produtores a dívidas colossais. Isso se deve
principalmente ao estreitamento da margem de lucro do agro-negócio, ao longo das últimas
décadas, demandando cultivos de escala cada vez maior para que se mantenha a viabilidade
produtiva. Se a viabilidade econômica do negócio agrícola já se mostra limitada, em análises de
médio e longo prazo, pode-se imaginar como se tornará bem menos viável caso sejam levados em
conta os diversos custos econômicos em decorrência dos impactos ambientais das frentes
agrícolas.
Todavia, o cenário político brasileiro encontra-se bem distante das possibilidades ideais
para um planejamento estratégico visando o melhor bem possível para sua população. Não se
pode deixar de reconhecer a intensa disputa de interesses, entre os mais diversos grupos
econômicos e sociais, tanto nacionais quanto internacionais, cenário esse que costuma
transformar a democracia política brasileira mais em um jogo de forças do que em um espaço de
diálogo para o bem comum.
Por fim, o cenário da expansão agrícola tecnológica também necessita ser analisado por
uma ótica global, considerando o planeta Terra como um sistema interligado, tanto do ponto de
vista ambiental quanto do ponto de vista sócio-político-econômico. A maioria dos países do
mundo já não apresenta mais terras disponíveis para serem convertidas para a agricultura. O
Brasil apresenta as principais áreas com possibilidade de expansão agrícola, ademais de algumas
outras na Argentina, porquanto a ocupação de terras aptas africanas esbarre em um cenário sóciopolítico desfavorável (PINAZZA, 2007a, p. 13 a 22; PINAZZA, 2007b, p.13 a 19). Obviamente,
essa expansão agrícola no Brasil implica um impacto significativo no que resta dos Biomas de
Cerrado e da Floresta Amazônica.
As transformações nos hábitos alimentares, em todos os países, têm levado a uma
demanda crescente para a agricultura, para alimentação humana e ração animal. Da mesma
forma, o prenúncio do esgotamento progressivo das reservas de petróleo não tem demonstrado
até o momento, muitas alternativas economicamente viáveis em médio e longo prazo além dos
bioenergéticos (BRASIL, 2006a). Destarte, a análise dos destinos da agricultura vai muito mais
além do que uma política isolada do governo brasileiro para esse setor: praticamente não se
cogita a alternativa sobre decidir frear ou não a produção de alimentos ou bioenergéticos. Nessa
óptica, a pressão do primeiro mundo para que o Brasil continue subordinado a exportador de
recursos naturais e produtos de baixo valor agregado, assim como o lobby do já tradicional grupo
ruralista, evidenciam a tendência de que o governo mantenha sua política atual relativa ao agrobusiness. O que resta como alternativa é procurar conciliar, da maneira possível, o aumento da
produção de gêneros agropecuários com a manutenção mínima do equilíbrio do meio ambiente.
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5.3.3 Propostas de Gestão de Ocupação para a Bacia Hidrográfica de Entre-Ribeiros

A seção anterior evidencia como o aumento de produção coloca-se como prioridade para
a política agrícola nacional. Contudo, é mandatário que esse aumento dê-se, dentro do possível,
com alternativas de manejo que aumentem a produtividade por hectare, em vez de forçar a
expansão pelas áreas de ecossistemas nativos que ainda restam (ISHERWOOD, 2000, p. 52 e 53;
BRASIL, 2006a). Um dos caminhos possíveis para tanto é uma utilização mais racional das áreas
já ocupadas (OLIVEIRA, 2007a). A grande porcentagem de terras subutilizadas, degradadas e até
abandonadas, em todo o Brasil, revela que ainda há muito a ser feito para que possamos extrair de
cada região o seu potencial máximo. Sob esse aspecto, o aproveitamento otimizado das regiões
mais adequadas, como os latossolos do Noroeste de Minas Gerais, pode contribuir para evitar o
desmatamento em áreas de grande valor ecológico, como a Floresta Amazônica.
Quanto aos terrenos de menor aptidão agrícola, como os cambissolos e neossolos litólicos
de alta declividade e de elevado potencial de erosão, é muito mais racional que sejam
resguardados como áreas de preservação dos ecossistemas nativos. Desta forma, essas áreas
preservadas de menor potencial agrícola contribuem com um ativo benéfico maior na prestação
de serviços ambientais, tais como preservação genética, produção de água, manejo de frutíferas
nativas e atividades turísticas (OLIVEIRA, 2007a, p. 8).
Uma maneira complementar de reduzir a pressão por expansão é o uso de técnicas agropecuárias sustentáveis, que permitam um aumento da produtividade, conciliado a um melhor
manejo dos recursos naturais. No que diz respeito ao uso da água na agricultura, principal
problema enfrentado pelos agricultores do Noroeste de Minas, pode-se adotar técnicas de
irrigação mais eficientes, além de pesquisar novas variedades de cultivares com maior
produtividade por litro de água consumida. Também é possível implementar técnicas que
contribuam para uma maior infiltração da água no solo, como a construção de barraginhas de
contenção de enxurradas, o terraceamento e o plantio direto. Além de aumentarem a quantidade
de água disponível nos aqüíferos subterrâneos e lençóis freáticos, o agricultor ainda é beneficiado
por evitar a erosão do solo, haja vista a diminuição que essas técnicas acarretam no escoamento
superficial (SILVA, 2002b).
Outra condição indispensável para uma relação harmônica entre a atividade agropecuária
e o meio ambiente é o cumprimento das normas estabelecidas pela legislação ambiental. As áreas
estabelecidas como de preservação permanente possuem função essencial na preservação dos
sistemas hídricos, na prevenção da erosão do solo e na conexão de fragmentos remanescentes. A
reserva legal, por sua vez, tem como objetivo preponderante a conservação da biodiversidade e
dos recursos naturais da propriedade rural. Ressaltem-se ainda os atos de Licenciamento
Ambiental, de Outorga de Direito de Uso da Água e de Autorização de Exploração Florestal, por
meio dos quais o poder público pode analisar os impactos ambientais dos empreendimentos em
seu contexto regional e, assim, procurar gerir de maneira mais sustentável o desenvolvimento
territorial.
As alternativas para uma agricultura mais sustentável contribuem para a redução dos
impactos ambientais e econômicos. Todo direcionamento e investimento voltado para boas
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práticas agrícolas, gestão ambiental e de recursos naturais, torna-se um instrumento a mais para
minorar os impactos econômico-ambientais advindos do estabelecimento e expansão da
agricultura moderna. Para viabilizar tais mudanças no sistema produtivo, é essencial que os
produtores rurais tomem consciência dos diversos benefícios que provêm de uma convivência
mais harmônica com a natureza. Tal consciência se dá ao compreender os diversos serviços
ambientais que os ecossistemas prestam às atividades produtivas.
A partir da argumentação até aqui exposta, é fácil perceber que há um amplo espaço para
ações em busca do desenvolvimento sustentável na agropecuária. Para tanto, será necessária
atuação de todos os atores envolvidos. Ao governo, compete gerir o território e promover a
articulação dos setores produtivos e sociais, estimulando e coordenando ações em prol dos
objetivos propostos. À sociedade, cabe uma postura ativa, demandando seu direito a um ambiente
saudável, para si e para as gerações futuras. Enfim, aos produtores rurais se apresenta a
responsabilidade de, em seu setor econômico, atuarem como protagonistas dessa nova maneira de
aliar o desenvolvimento produtivo ao respeito pelo meio ambiente, através do planejamento
territorial e do manejo integrado dos recursos naturais.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentam-se, primeiramente, as conclusões intermediárias progressivas que podem ser
apreendidas de cada tópico principal desta dissertação. A seguir é tecida uma síntese das
conclusões, de forma a integrar os tópicos e avaliar a proposta teórica e metodológica empregada.
Por fim, são sugeridas as propostas para pesquisas vindouras.

6.1 Considerações

Em virtude de suas características ambientais, a Bacia de Entre-Ribeiros apresenta uma
aptidão para expansão da agricultura moderna. Como implicação dos processos históricos,
incluindo planos governamentais e projetos privados, a agricultura avançou sobre o bioma
Cerrado. Em especial, chama-se a atenção para a agricultura tecnológica irrigada, a qual
apresenta avanços notáveis de ocupação territorial e de produção agrícola, em decorrência de
ciclos econômicos favoráveis nas últimas décadas.
O Zoneamento agroeconômico apontou, por meio de mapas e de análises quantitativas,
como houve um avanço da área antropizada por sobre os ecossistemas naturais, no entremeio dos
cenários de 1975, 1989 e 2008. O cerrado foi o principal ecossistema impactado, em termos
quantitativos de área. A agricultura concentrou-se nas áreas planas da metade leste da bacia, com
destaque para a agricultura irrigada. De 1989 a 2008, foi possível perceber como a ocupação
agrícola impeliu as áreas com predomínio de pecuária para a metade oeste da Bacia Hidrográfica,
onde se situam as regiões de relevo ondulado e suave ondulado.
Os dados experimentais de campo mostraram que a eficiência do uso da água no Noroeste
de Minas Gerais são inferiores aos padrões de referência adotados pelos órgãos de gestão de uso
da água. Entre os motivos apresentados estão as diferenças climáticas, mas também se
apresentam os problemas relativos à gestão cooperada do uso da água entre os diversos irrigantes
da bacia. O impacto ambiental da volumosa quantidade de uso da água utilizada é ainda mais
elevado em decorrência da baixa vazão dos rios da região, durante o período de estiagem. Os
dados de uso e eficiência da água irrigada, disponíveis para o Projeto de Irrigação de EntreRibeiros I, foram regionalizados para toda a bacia de Entre-Ribeiros, mostrando que, desde 1989,
o valor utilizado está acima do permitido pelos órgãos ambientais.
Foram apresentados e discutidos os impactos ambientais mais significantes na Bacia de
Entre Ribeiros, a saber: desmatamento, escassez hídrica, degradação do solo e fragmentação dos
ecossistemas, além do barramento e drenagem de veredas e lagoas marginais. Evidenciou-se
como esses impactos ambientais estão inter-relacionados aos processos econômicos, que definem
a intensidade e as tendências futuras da ocupação. Além disso, procurou-se demonstrar como os
impactos ambientais geram prejuízos econômicos tanto para a população em geral quanto para os
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próprios agricultores. Por fim, recomendaram-se métodos de manejo e de ordenamento territorial
que propiciem uma gestão mais harmoniosa entre os sistemas econômicos e ecológicos.
Portanto, o zoneamento agro-econômico da presente dissertação buscou dar contornos
mais definidos para a expansão agropecuária e seus impactos ambientais, perfazendo as variáveis
de tempo e espaço. Complementarmente, a discussão conduzida na seção posterior, sobre os usos
e perdas de água na irrigação, pretendeu detalhar sobre os impactos sobre os recursos hídricos de
Entre-Ribeiros. Por fim, a discussão sobre o enfoque ecológico-econômico mostra os
desequilíbrios presentes entre a ocupação da bacia e os sistemas naturais.
Dessarte, a epistemologia e metodologia empregada, de Zoneamento EcológicoEconômico, mostrou-se eficiente para deslindar novas interpretações frente aos estudos
ambientais até então conduzidos sobre a bacia de Entre-Ribeiros. Espera-se que as conclusões
apresentadas possam fornecer bases para uma melhor gestão do território na região enfocada.

6.2 Propostas de Estudos Posteriores

Este tópico tem como objetivo propor diversas pesquisas posteriores que possam estudar
melhor os processos e impactos ambientais e econômicos abordados nesta dissertação. Os estudos
conduzidos abordam diversos temas que, longe de serem abordados em toda sua complexidade e
grau de detalhe merecidos, apenas contribuíram para dar uma noção maior sobre os processos
ambientais e econômicos existentes na Bacia Hidrográfica. A tensão entre especialização dos
estudos científicos e a abordagem holística multidisciplinar é sempre uma escolha difícil, cingida
claramente pelos limites práticos, financeiros, temporais e quiçá epistemológicos dos
pesquisadores. Nesse contexto, esta dissertação optou por tecer pontes entre certo número de
áreas de estudo, o que implicou, em contrapartida, no não aprofundamento nesses mesmos temas.
Apesar dos esforços de ancorar-se em uma bibliografia competente, com longo histórico de
pesquisas sobre a região foco e sobre cada tema analisado, é necessária uma autocrítica no
sentido de que, pela amplitude do tema em questão, algumas das informações, reflexões e
conclusões poderão ser alvo de objugações por estudos futuros mais especializados. Entretanto,
não será esse o propósito do progresso do conhecimento acadêmico?
O estudo dos ecossistemas nativos de Entre-Ribeiros poderia ser muito melhor
incrementado com caracterizações e levantamentos de fauna e flora, por meio de transectos de
campo e com o acesso a imagens de satélite de maior definição. A melhor delimitação entre as
diferentes faciações de cerrado e floresta pode proporcionar uma quadro mais detalhado da
diversidade ecossistêmica da bacia hidrográfica. Outrossim, pode identificar regiões fitoecológicas que sofreram mais ou menos impactos, ou mesmo que estejam em via de eliminação
completa. A delimitação de vegetação em escalas de maior detalhe pode permitir o zoneamento e
análise quantitativa mais adequada das áreas de preservação permanente das margens de corpos
d’água.
Os estudos de caracterização da vegetação nativa podem ser bem complementados por
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diversas metodologias de estudo de Ecologia de Paisagem. Dentre elas, estão as análises de
conectividade, fragmentação e efeito de borda (BORGES et al., 2004), bem como estudos dos
ciclos biogeoquímicos (FORTI, 2003). A compreensão das relações entre a flora, fauna, recursos
naturais e paisagem são salutares para a sustentabilidade ecológica dessa bacia hidrográfica.
Os desafios encontrados para a gestão dos recursos naturais pela frente agrícola também
são um ponto chave para novas pesquisas. Novas técnicas de manejo e irrigação que aumentem a
eficiência do uso da água, de maneira economicamente viável, são uma demanda sensata dos
produtores rurais. Christofidis (2006, p. 17), indica diversas medidas para melhorar o uso da água
na agricultura moderna, dentre as quais algumas estão apresentadas no Anexo C.
Adicionalmente, a busca por métodos de gestão integrada do uso da água em toda a bacia
seria uma forma de garantir que os usuários de montante não prejudiquem os de jusante, ao
menos sem alguma forma de retribuição econômica. Essa gestão integrada é igualmente premente
para o planejamento de futuras expansões das áreas irrigadas para a bacia hidrográfica. Entre os
métodos de gestão de uso da água, podem e devem ser utilizados os instrumentos da Política
Nacional e Estadual de Recursos Hídricos (Lei Federal nº 9.433, de 1997, e Lei Estadual nº
13.199, de 1999), especialmente a outorga de direito de uso da água e a cobrança pelo uso da
água. A necessidade de se aprimorarem as metodologias de outorga de direito de uso da água já
foram comentadas na Sub-Seção 4.4.3 desta dissertação. A cobrança pelo uso da água, por sua
vez, é uma das prioridades atuais do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu, e servirá
como mecanismo para o uso consciente da água, além de contribuir com recursos financeiros
diretamente para sua conservação.

123

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AB' SÁBER, A. Pierre Monbeig: a herança intelectual de um geógrafo. Revista Estudos
Avançados, 8, (22), São Paulo: USP, 1994. p. 221 a 232.
AFFONSO, A. G. Caracterização de fisionomias vegetais na Amazônia oriental através de
videografia aerotransportada e imagens LANDSAT 7 ETM+. Dissertação de Mestrado. São
José dos Campos: INPE, 2003. 120p.
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ANA. Análise Sobre a Implantação de Sistemas de
Barragens de Regularização em Afluentes do Rio São Francisco. Projeto de Gerenciamento
Integrado das Atividades Desenvolvidas em Terra na Bacia do São Francisco. Subprojeto 4.5C–
Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco -PBHSF (20042013) . ANA/GEF/PNUMA/OEA. Brasília. Distrito Federal. 2003. 53 p.
ALVARENGA, L. J. de. Avaliação geológico-ambiental da compatibilidade da legislação
atual à conservação do Cerrado. Dissertação de Mestrado. DEGEO-UFOP. 2009.
ANDRADE, H. Geoprocessamento Aplicado a Solos e ao Meio Ambiente. UFLA, Ed. Faepe.
Lavras/MG. 2006. 58p.
ANDRADE, L. M. G. de. Uso Optimal do Território de Bacia Hidrográfica com
fundamentos no conceito de Geociências Agrárias e Ambientais - Bacia do Ribeirão de EntreRibeiros no vale do Rio Paracatu. Dissertação (Mestrado) - UFOP - Escola de Minas - Dep. de
Geologia - Ouro Preto, 2007. 203 p.
ARAÚJO,W. F.; SAMPAIO, R. A.; MEDEIROS, R. D. de. Irrigação e adubação nitrogenada em
milho. Scientia agricola, Oct./Dec. 1999, vol.56, no.4, p. 909-914.
ARRAES, T. de M. Proposição de Critérios e Métodos para Delimitação de Bacias
Hidrogeológicas. Dissertação de Mestrado. Instituto de Geociências – UNB. 2008. Brasília, DF.
125 p.
ASSAD, E.D., SANO, E.E., MOREIRA, L., VALENTE, B.C. Caracterização ambiental dos
projetos Entre Ribeiros II e III (PCPER II e III) e das reservas em condomínio dos PCPER
I e II, Paracatu (MG). Brasília: EMBRAPA-CPAC / Campo, 1991. 21p..
ASSAD, E.D.; SANO, E.E.; MOREIRA, L.; VALENTE, B.C. Caracterização de áreas nativas
através do sensoriamento remoto e do sistema de informações geográficas; caso dos projetos
de irrigação entre Ribeiros, Paracatu (MG). Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados,
Planaltina, DF (Brasil). Planaltina, DF (Brasil). 1992. 23 p.
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG - MINAS GERAIS. Minas
Gerais do Século 21. Transformando o Desenvolvimento da Agricultura. v. 4. Belo
Horizonte, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG. 2002. Disponível em:
www.bdmg.mg.gov.br/estudos/estudos_mg.asp.
BECKER , B. K.e EGLER, C.A.G. Detalhamento da metodologia para execução do
zoneamento ecológico-econômico pelos estados da Amazônia Legal. Brasília; MMA. 1997. 43
p.
BITTENCOURT, M. V. L. Influência da Tecnologia e de Fatores Macroeconômicos sobre a
Agricultura.
Curitiba,
PR:
CMDE/UFPR,
2000.
27
p.
Disponível
em:
http://www.economia.ufpr.br/publica/textos/2000/txt1000%20Mauricio%20Bittencourt%20Influ
encia.doc, acesso em 15 de outubro de 2008.
BOOCH, G., RUMBAUGH, J., JACOBSON, I. - The Unified Modeling Language User
Guide, UML - 6th printing, Addison Wesley Publishing Company, Massachusets, EUA, 1999.
BORGES, L. F. R.; SCOLFORO, J. R.; OLIVEIRA, A. D. de; MELLO, J. M. de; ACERBI
JUNIOR, F. W.; FREITAS, G. D. de. Inventário de Fragmentos Florestais Nativos e Propostas

124

para seu Manejo e da Paisagem. Revista Cerne, Lavras, v. 10, n. 1, p. 22-38, jan./jun. 2004.
BRAGA, A. L.; OLIVEIRA; J. C. de. Identificação e quantificação de áreas irrigadas por pivô
central utilizando imagens CCD/CBERS. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE
SENSORIAMENTO REMOTO, 12. Anais.... Goiânia, Brasil, 16-21 abril, 2005, INPE, p. 849856.
BRANDON, K.; FONSECA, G. A. B. da; RYLANDS, A. B.; SILVA J. M. C. da. Conservação
Brasileira: desafios e oportunidades. Revista Megadiversidade. Volume 1. Nº 1. Julho 2005.
BRASIL. CONAMA. Resolução Conama nº 001, de 23 de janeiro de 1986 - Estabelece as
definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e
implementação da Avaliação de Impacto Ambiental. Diário Oficial da União, Brasília,
17.2.1986.
BRASIL. Lei Federal nº 9,433 de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21
da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou
a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Diário Oficial da União, Brasília, 9.1.1997
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Agenda 21 Brasileira: bases para a discussão. Novaes,
W. (coord). MMA/PNUD. Brasília, 2000
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Metodologia de Zoneamento Ecológico-Econômico
para a Região Sudeste: Transcrição de debates. Brasília, 2001, 450p..
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Agenda 21 brasileira: ações prioritárias. Comissão de
Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Nacional. 2. ed. Brasília : 158 p. ; 21
cm., 2004.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano Nacional de Recursos Hídricos. Português /
Secretaria de Recursos Hídricos. Brasília: MMA, 2006b.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Caderno Temático: Biodiversidade no Âmbito do
Zoneamento Ecológico-Econômico. Secretaria de Políticas para o Desenvolvimento
Sustentável. Programa de Zoneamento Ecológico Econômico. 2007b. 240p.
BRAY, S. C. O pensamento e o método na obra de Pierre Monbeig - análise dos trabalhos
publicados no Brasil nas décadas de 30 e 40. Revista de Geografia. São Paulo: n 2, 1983, p.84
BRITO; R. A.L., BASTINGS, I. W.A. e BORTOLOZZO, A. R. The Paracatu/Entre-Ribeiros
irrigation scheme in Southeastern Brazil. Features and challenges in performance assessment.
Rev. Irrigation and Drainage Systems, Netherlands, 17: 285–303, 2003.
BROWN, L. R. Eco-Economia construindo uma Economia para a Terra. Salvador:
Universidade Livre da Mata Atlântica (UMA). 2003. 368 p. ;
BRUGNARO, R.; DEL BEL FILHO, E.; BACHA, C. J. C. Avaliação da Sonegação de Impostos
na Agropecuária Brasileira. Agric. São Paulo, SP, n 50, v 2, p.15-27, 2003.
CALIJURI, M. L.; ALVES, J. E. M.; BAPTISTA, A. C.; SANTIAGO, A. F.; LOURES, S. S. P.
Proposta metodológica para geração da carta de fragilidade ambiental, utilizando lógica fuzzy e
combinação linear ponderada. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO
REMOTO, 13. Anais..., Florianópolis, Brasil, 21-26 abril 2007, INPE, p. 3311-3318
CARVALHO, F.E.C., FIRMIANO, R.G., MARTINS JUNIOR., P.P. Análise Fluviométrica de
Estações em Operação na Bacia do Paracatu. Finep, Igam, Cetec. In: MARTINS JUNIOR. et al..
Projeto CRHA, Nota Técnica: NT- 22 / 2004. 224 p.
CARVALHO, L. M. T. e SCOLFORO, J.R.S. Inventário Florestal de Minas Gerais:
Monitoramento da flora nativa 2005-2007. Lavras: Editora UFLA, 2008. 357p.
CASTRO, A. B. de. O Quadro Internacional e a Evolução Recente da Economia Brasileira. In:

125

Minas Gerais no Século XXI, vol. 1, O ponto de Partida. 2002. p. 181-222.
CASTRO, F. do V. F. de C. A modelagem de cenários de mudanças na região de Brasiléia
aplicada ao Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Acre. Dissertação de Mestrado,
Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Minas Gerais. Orientador:
Britaldo Silveira Soares Filho. 2005. 88p.
CHRISTOFIDIS, D. Água: Gênesis, Gênero e Sustentabilidade Alimentar no Brasil.
UNESCO/Ministério da Integração Nacional/Secretaria de Infra-Estrutura Hídrica/PROÁGUA –
Semi-Árido. Brasília, DF. Fevereiro / 2006
[CMMA]. Clima e Cerrado: meio ambiente rural. In: Conferência Municipal de Meio
Ambiente de Quirinópolis, 1. 21 de agosto de 2007, Quirinópolis. Goiás.
CODEVASF; SUDENE; OEA. Plano Diretor para o Desenvolvimento do Vale do São
Francisco – PLANVASF, 1989. 192p.
COHEN, W. B. SPIES, T. A.; FIORELLA, M. Estimating the age and structure of forest in a
multi-ownership landscape of western Oregon, U.S.A. International Journal of Remote
Sensing, v. 16, p. 721-746, 1995.
CORRÊA, A. L. Espaço, um conceito chave da Geografia. In: Geografia: conceitos e temas.
CASTRO, I. E., GOMES, P.C.C., CORRÊA, R.L. (org.). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000.
COSTA, T. C. e C. da; MARCO, P. de; BRITES, R. S. Métodos para Redução do Espaço NDimensional de Imagens Orbitais. Revista Brasileira de Cartografia, No 58/01, Abril, 2006.
CREPANI et al.. Metodologia para a obtenção de unidades homogêneas e vulnerabilidade
natural. São José dos Campos: Inpe. 1996.
CREPANI, E., MEDEIROS, J.S., HERNANDEZ FILHO, P., FLORENZANO, T.G., DUARTE,
V. e BARBOSA, C.C.F.. Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento Aplicados ao
Zoneamento Ecológico-Econômico e ao Ordenamento Territorial. INPE. São José dos
Campos, Junho, 2001.103 p.
CUNHA, A. S. (Coord.). Uma avaliação da sustentabilidade da agricultura nos cerrados.
Brasília, Projeto PNUD, IPEA, BIRD, 1994, 256p.
CUNHA, A. R. A. de A. Mudanças Institucionais e Armadilhas Metodológicas : Uma Análise
Comparativa dos Censos Agropecuários de 1985 e 1995/96 para o Estado de Minas Gerais. In:
SEMINÁRIO SOBRE A ECONOMIA MINEIRA, 10. Anais.... CEDEPLAR/UFMG.
Diamantina, 2002.
CUNHA; H. F. da; FERREIRA, A.; BRANDÃO, D. Composição e Fragmentação do Cerrado em
Goiás usando Sistema de Informação Geográfica (SIG). Boletim Goiano de Geografia. Goiânia
- Goiás - Brasil v. 27 n. 2 p. 139-152 jan. / jun. 2007.
CUNHA, P., POZZEBON, E.J., CAVALCANTI, A.C., DA SILVA, L.M.C. Procedimentos para
pedidos de outorga de direito de uso da água para irrigação. In: Workshop sobre Água,
Agricultura e Meio Ambiente no Estado de São Paulo, 1. EMBRAPA – Jaguariúna/SP, 16 a
17 de setembro 2003. Resumos I 2003.
CUNICO, A. M.; GRAÇA, W. J. da; VERÍSSIMO, Samuel e; BINI, Luis Mauricio. Influência do
Nível Hidrológico sobre a Assembléia de Peixes em Lagoa Sazonalmente Isolada da Planície de
Inundação do Alto Rio Paraná. Acta Scientiarum. Maringá, v. 24, n. 2, p. 383-389, 2002.
DENARDIN, V. F. e SULZBACH, M. T. Capital Natural na perspectiva da Economia. In:
ENCONTRO ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA EM
AMBIENTE E SOCIEDADE, 1. 2002. Anais.... Disponível em: < http://www.anppas.org.br/ >.
Acessado em: 26 de setembro de 2008.
DIAS, L. C. Redes: emergência e organização. In: CASTRO, I. E. de et al..(Orgs). Geografia:
Conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, RJ. 1995.

126

DINO, K. J. Relatórios Preliminares 2001 - A Bacia do Rio Paracatu, Minas Gerais, 2001.
Projeto Marca D’água. Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas, FINATEC, Asa Norte,
Brasília DF - Junho, 2002. Disponível em http://www.marcadagua.org.br/paracatu.pdf em 15 de
outubro de 2008. 47 p.
DRUMMOND, G. M.; MARTINS, C.S.; MACHADO, A.B.M.; SEBAIO, F. e ANTONINI, Y.
Biodiversidade em Minas Gerais: um Atlas para sua conservação. Ed. Fundação Biodiversitas.
Belo Horizonte, 2005. 222 p
EGLER, C. A. G.; RIO, G. A. P. Cenários para a Gestão Ambiental. In: Thereza Christina
Carvalho Santos; João Batista Drummmond Câmara. (Org.). GEO Brasil 2002 - Perspectivas do
Meio Ambiente no Brasil. Brasília: Edições IBAMA, 2002, p. 295-316.
ENGECORPS Manual de Outorga. In: Relatório 210. SRH-MAO-RT-006/98, Secretaria de
Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, Fundação Arthur Bernardes, Brasília, 1998.
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA. Sistema
Brasileiro de Classificação de Solos. Brasília, EMBRAPA SPI. Centro Nacional de Pesquisa de
Solos. 1999. Rio de Janeiro, EMBRAPA Solos, 412p.
ESRI. ArcGis 9.3. 2008.
FERREIRA, P. de A. Quantificação e Análise do Uso da Água em Práticas de Agricultura
Irrigada na Bacia do Descoberto – DF. Dissertação de Mestrado em Tecnologia Ambiental e
Recursos Hídricos. UNB, Brasília, DF, Julho de 2005. 152 p.
FORTI, M. C. Ciclos Biogeoquímicos e Transferências de Espécies Químicas nas Interfaces
de Ecossistemas Terrestres de Mata Atlântica: estudo de duas áreas contrastantes. INPE, São
José dos Campos, 2003. 114P.
FRIZZONE, J.A.; BOTREL, T.A.; ARCE, R.A.B. Alocação de Água e Combinação de
Atividades pela Programação Linear em um Projeto Hidroagrícola no Município de Guaíra
(Sp) – Revista Sci. Agric., Piracicaba, n 51, v 3, p. 524-532, set./dez. 1994.
FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS – CETEC-MG. II Plano de
Desenvolvimento Integrado do Noroeste Mineiro: Recursos Naturais. Belo Horizonte: 1981.
FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS – CETEC-MG. Mapeamento,
Inventário e Monitoramento da Cobertura Vegetal Nativa e de Florestas Plantadas em
Parte do Estado de Minas Gerais. CETEC/IEF. Belo Horizonte: 1989.
GONÇALVES, J. H. R. Em Torno de uma Refeitura Liberal do Mitema Bandeirante: Pierre
Monbeig e as Frentes Pioneiras nos Anos 30 e 40. Revista de História Regional, n. 3, v. 1, p.
37-64, Verão 1998.
GUIMARÃES, T. B., CUNHA, M. A. R. da; CHAVES, M. (Coord.). Minas Gerais do Século
XXI - Volume IV: Transformando o Desenvolvimento na Agropecuária. ECCON/UFV,
BDMG, Minas Gerais, 2004.
HADDAD, P. R. Meio Ambiente e Desenvolvimento. In: Minas Gerais No Século XXI. Vol. 7.
Desenvolvimento Sustentável: Apostando no Futuro. BDMG, Minas Gerais, Rona Editora,
2002. p. 17-64.
HAESBAERT, R. Desterritorialização: entre as redes e os aglomerados de exclusão. In:
Geografia: conceitos e temas. CASTRO, I. E., GOMES, P.C.C., CORRÊA, R.L. (org.) pp.165205. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Produção Agrícola
Municipal. Brasil, 1991 a 2008. Disponível em: http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/agric/, em 15
de outubro de 2008.
ISHERWOOD, K. F. Mineral Fertilizer Use and the Environment. International Fertilizer
Industry Association. Revised Edition. Paris, February, 2000. Tradução: Associação Nacional de

127

Adubos (Anda) e Universidade Federal de Lavras (Ufla).
KAUTH, R. J. THOMAS, G. S. The Tasseled Cap: a graphic description of the spectral temporal
development of agricultural crops as seen in Landsat. In: Proceedings on the Symposium on
Machine Processing of Remotely Sensed Data, 29 jun-01 jul. 1976, West Lafayette, Indiana,
EUA. Annals. West Lafayette, Indiana: Purdue University, 1976. p. 41-51.
KINPARA, D. I.Valoração Econômica de Recursos Minerais: o caso de rochas como fontes
alternativas de nutrientes. Espaço & Geografia, Vol.9, No 1 (2006), p. 43-61.
KLINK; C. A.; MACHADO, R. B. A Conservação do Cerrado brasileiro. Revista
Megadiversidade. Volume 1. Nº 1. Julho 2005.
KNUBLAUCH, H.; FERGERSON, R. W.; NOY, N. F. and MUSEN, M. A. The Protégé OWL
Plugin: An Open Development Environment for Semantic Web Applications. Lecture Notes in
Computer Science. Springer Berlin / Heidelberg 0302-9743 (Print). 1611-3349 (Online) Volume
3298/2004. The Semantic Web – ISWC 2004 10.1007/b102467 2004 978-3-540-23798-3. User
Interfaces and Visualization 229-243. Tuesday, October 19, 2004
KOHLER, H. C. A Escala de Análise Geomorfológica. Revista Brasileira de Geomorfologia,
Ano 3, Nº 1. 2002. p. 21-31.
KUPPER, A. Trabalho Exploratório: o Brasil não esquece e a questão permanece. Revista Terra
e Cultura. N º 45. Ano 23. Agosto a Dezembro, 2007. P. 56-64
LATUF, M. de O. Mudanças de Uso do Solo e Comportamento Hidrológico nas Bacias do
Rio Preto e de Entre-Ribeiros. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Viçosa,
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola. 2007. 103 f.
LATUF, M. de O.; MARTINEZ, M. A.; PRUSKI, F. F.; SILVA, D. D. da. Mudanças no uso do
solo nas bacias do rio Preto e ribeirão Entre Ribeiros/MG a partir de imagens do sensor Landsat 5
TM. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 13. Anais...,
Florianópolis, Brasil, 21-26 abril 2007, INPE, p. 5855-5862.
LEICA GEOSYSTEMS. Erdas Imagine 9.1. 2006.
LIMA, J.E.F.W.; FERREIRA, R.S.A. e CHRISTOFIDIS, D. O Uso da Irrigação no Brasil. In:
Estado das Águas no Brasil – 1999: Perspectivas de Gestão e Informação de Recursos
Hídricos, SIH/ANEEL/MME; SRH/MMA,1999, p. 73-82.
LIMA, S. C. As Veredas do Ribeirão Panga no Triângulo Mineiro e a Evolução da
Paisagem. São Paulo: USP, 1996. 260p. (Tese, Doutorado em Geografia Física).
LUZ, S. C. S. da. Aspectos estruturais da assembléia de peixes de uma lagoa marginal do
submédio São Francisco, após sua desconexão e deplecionamento. (2008). 84 f.: il. Orientador
: William Severi. Dissertação (Mestrado em Recursos Pesqueiros e Aqüicultura) – Universidade
Federal Rural de Pernambuco.
MAROUELLI, W.A.; SILVA, W.L.C. Seleção de Sistemas de Irrigação para Hortaliças.
Brasília: Embrapa. 1998. 15p
MARQUES, J. M.; STERFATY-MARQUES, S. O papel da CPRM no ZEE da Amazônia. In:
BRASIL. Caderno Temático: Biodiversidade no Âmbito do Zoneamento EcológicoEconômico. Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Políticas para o Desenvolvimento
Sustentável. Programa de Zoneamento Ecológico Econômico. 2007. p. 72-82.
MARTINS JUNIOR, P. P. et al.. Projeto CRHA - Conservação de Recursos Hídricos no
âmbito de Gestão Agrícola de Bacias Hidrográficas. MCT/FINEP/CT-HYDRO 2002-2006.
Relatório Final em 2006.
MARTINS JUNIOR, P. P. et al.. Projeto ACEE – Arquitetura de Conhecimentos em
Ecologia-Economia. MCT/CNPq 2005-2007. Relatório Final em 2007.

128

MARTINS JUNIOR, P. P.; ROSA, S.H.G; et al.. Projeto MDBV. Metodologia de
Enquadramento de Cursos d’Água. Estudo de Caso Rio das Velhas. Belo Horizonte: CETEC
(Memória Técnica) / FAPEMIG (1992-1994). Relatório Final.1994.
MARTINS JUNIOR, P.P., Fundamentos Conceituais para o Desenvolvimento e a Prática das
Geociências Agrárias e Ambientais. A Terra em Revista. 4. Outubro de 1998. p.:10-15.
MARTINS JUNIOR, P.P., CARNEIRO. J. A.., MOURA, L. C., GOMES, L. A.,
VASCONCELOS, V.V, PAIVA, D.A., NOVAES. L. A. d’A Ordenamento Geo-ambiental do
Território com Desenho de Corredores Florestais Ecológico-econômicos. Revista de Geologia.
UFPR, 2008.
MARTINS JUNIOR, P.P., CARNEIRO, J.A., NOVAES, L.A.A., VASCONCELOS, V.V.,
GOMES, L.A.M. e PAIVA, D.A. Modelagem Geo-Ambiental e Interdisciplinar para
Ordenamento do Território com Corredores Florestais Ecológico-Econômicos. Revista de
Geologia, UFC, Vol. 21, nº 1, 79-97, 2008a.
MARTINS JUNIOR, P. P.; ROSA, S. A. G., CANTISANO, M. A., GOMES, L. A. M.
Zoneamentos Ecológicos de Bacias Hidrográficas e Importância Econômica. Revista ECEN Economia & Energia, Ano XII-No 68, Junho - Julho 2008b.
MARTINS JUNIOR, P. P.; FERREIRA, O. C. Zoneamentos Econômicos de Bacias
Hidrográficas - Importância Ecológica. Revista ECEN - Economia & Energia, Ano XII. No 71,
Dezembro, 2008 - Janeiro, 2009.
MATHER, P. M. Computer Processing of Remotely-sensed images: an introduction. Baffins,
Chichester, England: John Wiley & Sons Ltd, 1999. 292 p.
MONBEIG, P. Ensaios de Geografia Humana. São Paulo: Livraria Martins, 1940.
MONBEIG, P. O Brasil. Ed. DIFEL, col. Saber Atual, São Paulo, 1975 (publicação original em
1954). Trad. De Hélio de Souza Gisela Stock de Souza.
MONBEIG, P. Pioneiros e Fazendeiros de São Paulo. Col. Geografia: Teoria e Realidade, Ed.
Ucitec-Polis, São Paulo, 1984 (Ed. Original: 1952). Trad. De Ary França e Raul de Andrade e
Silva.
MONBEIG, P. Novos Estudos de Geografia Humana e Brasileira. Difusão Européia do Livro,
São Paulo, 1957.
MONTEIRO, A. S. Mapeamento, Inventário e Monitoramento da Cobertura Vegetal Nativa
e de Florestas Plantadas em Parte do Estado de Minas Gerais. Fundação Centro Tecnológico
de Minas Gerais (CETEC). 1990.
MOREIRA, M. C. Gestão de Recursos Hídricos: Sistema Integrado para otimização da
Outorga de Uso da Água. Tese (Doutorado). Universidade Federal de Viçosa. Programa de PósGraduação em Engenharia Agrícola. 2006. 94 p.
NETO, L. G. Produtividade e Competitividade Dependem do Aumento de Hectares Irrigados.
RA - Revista dos Agrônomos. Março de 2000, Ano III, N.1, p.14-20
OLIVEIRA, G. C. de. Planejamento do uso da terra e preservação ambiental no Estado de
Goiás. Universidade Federal de Lavras (Ufla) / Faepe. 2007a. 31p.
OLIVEIRA, N. L. de S.; FERREIRA, I. M. Análise Ambiental das Veredas do Chapadão de
Catalão (GO). EREGEO – Simpósio Regional de Geografia, 10. Abordagens Geográficas do
Cerrado: paisagens e diversidades. Catalão (GO), 06 a 09 de setembro de 2007b. Campus
Catação – Universidade Federal de Goiás.
PEREIRA, A. L. Efeito de Níveis de Cobertura do Solo sobre o Manejo da Irrigação do Feijoeiro
(Phaseolus vulgaris L.). Revista Irriga, Botucatu, v. 7, n. 1. 2002. p. 42-52.
PETRY, A.C., ABUJANRA, F., PIANA, P.A., JÚLIO JR, H.F. e AGOSTINHO, A.A.

129

Assembléias de Peixes das Lagoas Sazonalmente isoladas da Planície de Inundação do Alto
Rio Paraná. Maringá, PR. Universidade Estadual de Maringá, Nupélia/PEA. 2002.
PINAZZA, L. A. (cord.). Cadeia Produtiva do Milho. Série Agronegócios, v. 1. Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Política Agrícola, Instituto Interamericano
de Cooperação para a Agricultura– Brasília : IICA, 2007a. 110 p.
PINAZZA, L. A. (cord.). Cadeia Produtiva da Soja. Série Agronegócios, v. 2. Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Política Agrícola, Instituto Interamericano
de Cooperação para a Agricultura– Brasília : IICA, 2007b. 116 p.
PIRES, R. Compatibilizando Direitos Sociais com Competitividade: fiscais do trabalho e a
implementação da legislação trabalhista no Brasil. Texto para Discussão nº 1346. IPEA. Rio de
Janeiro, Agosto de 2008. 44p.
PIRES, J.S.R; PIRES, A.M.Z; MATTEO, K.C de. Abordagens para incorporação do tema
biodiversidade no Zoneamento Ecológico-Econômico. In: BRASIL. Caderno Temático:
Biodiversidade no Âmbito do Zoneamento Ecológico-Econômico. Ministério do Meio
Ambiente, Secretaria de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável. Programa de Zoneamento
Ecológico Econômico. 2007b. p.22-41.
POMPEU, P. dos S.; GODINHO, H. P. Ictiofauna de três lagoas marginais do médio São
Francisco. p. 167-182 In: Águas, peixes e pescadores do São Francisco das Minas
Gerais.Organizadores: Hugo Pereira Godinho, Alexandre Lima Godinho. – Belo Horizonte: PUC
Minas, 2003. 468p.
POZZEBON, É. J.; CUNHA, P.; CAVALCANTE, A. C.; CARRARI, E.; SILVA, L. M. C. da.
Demanda Hídrica para Agricultura Irrigada e sua Influência nas Análises de Pedidos de Outorga
de Direito de Uso da Água. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 15.
Anais.... Novembro de 2003. 20 p.
PRUSKI, F. F.; RODRIGUEZ, R. Del G.; NOVAES, L. F. de; SILVA, Demetrius D. DA;
RAMOS, Márcio M.; TEIXEIRA, Alessandro DE F. Impacto das vazões demandadas pela
irrigação e pelos abastecimentos animal e humano, na Bacia do Paracatu. Revista Brasileira de
Engenharia Agrícola e Ambiental v.11, n.2, p.199-210, 2007.
RAMOS, M. V. V.; CURI, N.; MOTTA, P. E. F. da; VITORINO, A. C. T.; FERREIRA, M. M.;
SILVA, M. L. N. Veredas do Triângulo Mineiro: solos, água e uso. Rev. Ciênc. agrotec., Lavras,
v. 30, n. 2, p. 283-293, mar./abr., 2006
RODRIGUEZ, R. Del G. Metodologia para Estimativa de Demandas e Disponibilidades
Hídricas: estudo de caso da Bacia do Paracatu. Dissertação (mestrado). Universidade Federal de
Viçosa, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola. 2004. 94 p.
RODRIGUEZ, R. Del G.; PRUSKI, F. F.; NOVAES, L. F. de; , RAMOS, M. M.; SILVA, D. D.
da; TEIXEIRA, A. de F. Estimativa da Demanda de Água nas Áreas Irrigadas da Bacia do Rio
Paracatu. Revista Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v.27, n.1, p.172-179, jan./abr. 2007.
RODRIGUEZ, R. Del G., Proposta Conceitual para a Regionalização de Vazões. Tese de
Doutorado. Universidade Federal de Viçosa, abril de 2008.
RURALMINAS. Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paracatu –
PLANPAR. Consórcio MAGNA / DAM / EYSER - Governo de Federal, Governo do Estado de
Minas Gerais, Governo do Distrito Federal, Brasil, Fevereiro 1996.
SANTOS, F. B. T. A Construção Econômica Recente. In: Minas Gerais No Século XXI. Vol. 1.
O Ponto de Partida. BDMG, Minas Gerais, Rona Editora, 2002. p. 9-54.
SANTOS, R. F. dos. Planejamento ambiental: teoria e prática. São Paulo, Ed. Oficina de
Textos, 2004. 183 p.
SAUSEN, T. M. Sistemas Sensores Ópticos Landsat. Cadernos Didáticos. Projeto Educa Sere.
Programas Espaciais. Nº 1. Instituto Nacional de Pesquisa Espacial - Inpe. São José dos Campos,

130

1997.
SCHMIDT, W.; COELHO, R. D.; JACOMAZZI, M. A.; ANTUNES, M. A. H. Distribuição
espacial de pivôs centrais no Brasil: I - Região Sudeste. Revista Brasileira de Engenharia
Agrícola e Ambiental, Campina Grande, PB, DEAg/UFCG. v.8, n.2/3, p.330-333, 2004
SCHONS, R. L. Avaliação de Parâmetros de Desempenho de Sistemas de Irrigação por Pivô
Central visando sua otimização operacional. Dissertação de Mestrado em Engenharia
Agrícola. Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, RS, Brasil. 2006. 79 p.
SILVA, A. A. D. da. Monbeig, Paisagem e Geografia Estigmática. Mercator. Revista de
Geografia da UFC, ano 01, número 02, 2002a. p. 71 a 78.
SILVA, M. L. N. Conservação do Solo e da Água. Universidade Federal de Lavras, Faepe,
2002b. 59p.
SILVA, C. M. V. Agricultura familiar, gênero e dinâmicas sociais: um estudo sobre a
construção territorial do assentamento Nova Lagoa Rica (Paracatu-MG). Brasília: Faculdade de
Agronomia e Medicina Veterinária, Universidade de Brasília, 2007, 106 p. Dissertação de
Mestrado.
SILVA, L. L. O Papel do Estado no Processo de Ocupação das Áreas de Cerrado entre as
Décadas de 60 e 80. Programa de Pós-Graduação em Geografia. Instituto de Geografia UFU.
Revista Caminhos da Geografia. n. 1, v. 2, p. 24-36, dez/ 2000.
SILVA, M. A. M. Trabalho e Trabalhadores na Região do “Mar de Cana e do Rio de Álcool”,
Revista Agrária, São Paulo, Nº 2, 2005 pp. 2-39.
STOREY, M.A., MUSEN, M., SILVA, J., BEST, C., ERNST, N., FERGERSON, R., and NOY,
N.. Jambalaya: Interactive visualization to enhance ontology authoring and knowledge
acquisition in Protege. In: Workshop on Interactive Tools for Knowledge Capture, Victoria,
B.C. Canada, October 2001.
STOREY, M.-A., C. BEST, J. MICHAUD, D. RAYSIDE, M. LITOIU, and M. MUSEN,
"SHriMP views: an interactive environment for information visualization and navigation," in
Proceedings of the International Conference on Human Factors in Computer Systems (CHI
2002), Minneapolis, Minnesota, USA, April 20-25, 2002, pp. 520-521.
TABARELLI, M.; GASCON, C. Lições da pesquisa sobre fragmentação: aperfeiçoando políticas
e diretrizes de manejo para a conservação da biodiversidade. Revista Megadiversidade. Volume
1, nº 1, julho de 2005.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA/FUNARBE. Diagnóstico Socioeconômico e
Ambiental e Projeto Final de Assentamento do Projeto de Assentamento Nova Lagoa Rica.
Márcio Mota Santos (cord.). 2004.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA/FUNARBE. Diagnóstico Socioeconômico e
Ambiental e Projeto Final de Assentamento do Projeto de Assentamento Tiro e Queda. José
Ambrósio Ferreira Neto (cord.). 2005a.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA/FUNARBE. Diagnóstico Socioeconômico e
Ambiental e Projeto Final de Assentamento do Projeto de Assentamento Herbert de Souza.
Márcio Mota Santos e José Ambrósio Ferreira Neto (cord.). 2005b.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA/FUNARBE. Diagnóstico Socioeconômico e
Ambiental e Projeto Final de Assentamento do Projeto de Assentamento Tiro e Queda. José
Ambrósio Ferreira Neto (cord.). 2005c.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA/FUNARBE. Diagnóstico Socioeconômico e
Ambiental e Projeto Final de Assentamento do Projeto de Assentamento XV de Novembro.
José Ambrósio Ferreira Neto (cord.). 2005d.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA/FUNARBE. Diagnóstico Socioeconômico e
Ambiental e Projeto Final de Assentamento do Projeto de Assentamento Belo Vale. José

131

Ambrósio Ferreira Neto (cord.). 2006.
VALENTE, R. O. A. Definição de áreas prioritárias para conservação e preservação
florestal por meio da abordagem multicriterial em ambiente SIG. Tese (Doutorado) - Escola
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2005. 121 p.
VASCONCELOS, V.V. Impactos e Custos Econômico-Ambientais da Agricultura Moderna:
estudo de caso da frente agrícola do noroeste de Minas Gerais. Monografia de Especialização
em Solos e Meio Ambiente. Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais. 2009. 83 p.
VIANA, V. M. F. C. Estudo geológico ambiental das veredas do Rio do Formoso no
município de Buritizeiro, Minas Gerais. Dissertação de Mestrado. Departamento de Geologia.
IGC/UFMG. 2006. 102p.
VIDOLIN, G. P.; BRAGA, F. G. Ocorrência e uso da área por carnívoros silvestres no Parque
Estadual do Cerrado, Jaguariaíva, Paraná. Cad. biodivers. v. 4, n. 2,dez. 2004
ZEILHOFER, P.; ÁLVARES A. L. P.; SILVA, G. F. da; KLEMP, S. M. Técnicas de
reconhecimento de formas para identificação de áreas de irrigação por imagens de satélite. In:
SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 13. Anais..., Florianópolis,
Brasil, 21-26 abril 2007, INPE, p. 6291-6298.

132

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

ACCIOLY, L. J. de O.; PACHÊCO, A.; COSTA, T. C. e C. da; LOPES, O. F.; OLIVEIRA,
Maria A. J. de. Relações empíricas entre a estrutura da vegetação e dados do sensor
TM/LANDSAT. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande,
PB, DEAg/UFCG, v.6, n.3, p.492-498, 2002
AGRA, N. G., SANTOS, R. F. Agricultura Brasileira: Situação Atual e Perspectivas de
Desenvolvimento. In: CONGRESSO DA SOBER, 34. Anais... (Sociedade Brasileira de
Economia e Sociologia Rural), Recife, 05 a 08 de agosto de 2001
ALMEIDA, L. T. de - O Debate Internacional sobre Instrumentos de Política Ambiental e
Questões para o Brasil - Depto. Economia - UNESP- ARARAQUARA. In: ENCONTRO ECOECO, 2. Anais ..., 1997.
ANDRADE, L. M. G.; MARTINS JUNIOR, P. P.; ABREU, L. A.; PAIVA, D. A.. Ecologic and
Economic Projects as Solutions of Water, Soil and Biome Conservation. In: 4th International
Conference on Safe Water and Health. Annals… Rio de Janeiro.2006. v. ID-55. p. 1-23.
ANDRADE, L. A. G. de. Desenvolvimento: Missão de Todos. In: Minas Gerais No Século
XXI. Vol. 9. Transformando o Poder Público: a busca da eficácia. BDMG, Minas Gerais,
Rona Editora, 2002. p. 13-46.
ANTUNES, M. A. H.; BATISTA, G. T.; ASSAD, E. D.; MOREIRA, M. A. Utilização de
Medidas Espectrais para o Monitoramento da Cultura da Soja (Glycine max (L.) Merrill) ao
Longo do Ciclo de Crescimento. SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 7.
Anais..., 1993.
ARAÚJO, F. C. de. Reforma Agrária e Gestão Ambiental: Encontros e Desencontros.
Dissertação de Mestrado – UNB – Centro de Desenvolvimento Sustentável - Brasília/DF – 2006
BARREIRA, C. C. M. A. O Papel de Pierre Monbeig na Análise da Ocupação da Frente Pioneira
do Centro-Oeste (1930-1940). Boletim Goiano de Geografia, vol. 15, nº 1 - Universidade
Federal de Goiás, Departamento de Geografia – jan/dez, 1995. ISSN 010 708X, p. 89-107.
BRASIL. Decreto Federal nº 4.297 de 10 de julho de 2002 – Regulamenta o art. 9o, inciso II, da
Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, estabelecendo critérios para o Zoneamento EcológicoEconômico do Brasil - ZEE, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília,
11.7.2002.
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Produção e
Agroenergia. Plano Nacional de Agroenergia 2006-2011. Brasília: Embrapa Informação
Tecnológica, 2006a.
BRASIL. Câmara dos Deputados. Debate sobre Zoneamento-Ecológico Econômico. Comissão
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Edição: Departamento de Taquigrafia,
Revisão e Redação, Núcleo de Redação Final em Comissões. 2007a. 53p.
CÁNEPA. E. M. Economia da poluição. MAY, Peter H., LUSTOSA, Maria Cecília, VINHA,
Valéria. Economia do meio ambiente. Teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
CARVALHO, L. M. T.; L., J. N. - Zoneamento Ecológico–Econômico do Estado de Minas
Gerais: Abordagem metodológica para caracterização do componente flora. In; SIMPÓSIO
BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 13. Anais..., Florianópolis, Brasil, 21-26
abril 2007, INPE, p. 3789-3796.
CASTRO, I. E. O problema da escala. In: Geografia: conceitos e temas. CASTRO, I. E.,
GOMES, P.C.C., CORRÊA, R.L. (org.). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000.
CASTRO, M.C., FARIA, M.A. de; SILVA, A.M. da. Sistema computacional para a determinação
da lâmina ótima econômica em irrigação pressurizada. Revista Brasileira de Engenharia

133

Agrícola e Ambiental, v.6, n.2, Campina Grande, PB, DEAg/UFCG, p.372-378, 2002.
FOLEGATTI, M.V.; PESSOA, P.C.S.; PAZ, V.P.S. Avaliação do Desempenho de um Pivô
Central de Grande Porte e Baixa Pressão. Revista Scientia Agrícola. vol. 55 n.
1 Piracicaba Jan./Apr. 1998.
FRANCISCO, C. E. S.; COELHO, R. M.; TORRES, R. B.; ADAMI S. F. - Espacialização de
análise multicriterial em SIG: prioridades para recuperação de Áreas de Preservação Permanente.
In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 13, Anais... Florianópolis,
Brasil, 21-26 abril 2007, INPE, p. 2643-2650.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Manual Técnico de
Uso da Terra. Rio de Janeiro: IGBE, 2 ed, nº 7, 2006.
MARGULIS, S. Introdução à Economia dos Recursos Naturais. In: Meio Ambiente: Aspectos
Técnicos e Econômicos. Rio de Janeiro: IPEA/PNUD, cap 7. 1990. p. 157-178.
MARTINS JUNIOR, P. P. et al.. Projeto GZRP - Gestão de Zonas de Recarga de Aqüíferos
Partilhadas entre as Bacias de Paracatu, São Marcos e Alto Paranaíba. CETEC/FAPEMIG 2007-2009. Relatório Final em 2009.
MARTINS JUNIOR, P.P., ROSA, S.A.G. Das Variáveis Significativas para um
Geoprocessamento Cartográfico das Bacias Hidrográficas. Conceitos de Produtos Aplicativos
Funcionais. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 10. Anais...
Gramado. 1993.
MARTINS JUNIOR, P.P., ROSA, S.H.G., CÉSAR, F.M., GASTELOIS, B.R.J. Zoneamento
Geológico-ecológico do Alto Rio das Velhas. In: CONGRESSO BRASILEIRO GEOLOGIA, 30.
Anais.... Camboriu. 1994a. p.66-67.
MARTINS JUNIOR, P.P., ENDO, I., VASCONCELOS, V.V, NOVAES. L. A. d’A,
SEQUETTO, M. A. Modelo de Integração de Conhecimentos Geológicos para Auxílio à Decisão
sobre uso da Terra em Zonas de Recarga de Aqüífero. Revista Brasileira de Geociências
(RBG), v. 36, n. 4 (2006) - 12 p.
MOLIN, P. G.; STAPE, J. L. - Diferença na alocação de uma reserva legal de critérios ambientais
versus uma de critérios técnico-econômicos com o uso de ferramentas de SIG. In: SIMPÓSIO
BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 13. Anais..., Florianópolis, Brasil, 21-26
abril 2007, INPE, p. 1749-1756.
MONBEIG, P. Leçon inaugurale 6 de novembre de 1952: Conservatoire National des Arts et
Métiers, in: THÉRY, Hervé; DROULES, Martine. Pierre Monbeig un geographe pionnier.
Paris: CREDAL, 1991.
NOVAES, L. F. Modelo para a quantificação da disponibilidade hídrica na bacia do
Paracatu. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Viçosa, fevereiro de 2005.
RAMOS, M.M.; PRUSKY, F. F. Quantificação e análise da eficiência do uso da água pelo setor
agrícola na bacia do São Francisco. In: Projeto gerenciamento integrado das atividades
desenvolvidas em terra na Bacia do São Francisco. Viçosa, MG; UFV;
ANA/GEF/PNUMA/OEA, 2003. 190p. (Relatório Final).
RODRIGUES, T. R.; SILVA, W. G. da; SCARAMUZZA, C. A. de M.; RANGEL, E. Noções
Básicas sobre Planejamento Sistemático da Conservação da Biodiversidade. In: BRASIL.
Caderno Temático: Biodiversidade no Âmbito do Zoneamento Ecológico-Econômico Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável.
Programa de Zoneamento Ecológico Econômico. 2007b. p.51-59.
SALGUEIRO, H. A. (Coord.); PRETO, A. F.; GIANDOSO, D. M.; SILVA, M. F. da.
Biobibliografia cronológica de Pierre Monbeig : Período: 1929-1985. Revue européenne de
Géographie, numéro 211, publié le 8 avril 2002.
SOARES, F. dos S.; FREITAS, L. F. de; GOMES-LOEBMANN, D.; GOMES, R. A. T.;

134

CARVALHO JÚNIOR, O. A. de; GUIMARÃES, R. F. Valorização das Unidades de Paisagem a
Partir das Áreas Irrigadas por Pivô Central na Bacia do Rio Preto. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO
DE SENSORIAMENTO REMOTO, 13. Anais..., Florianópolis, Brasil, 21-26 abril 2007, INPE,
p. 415-422.

135

ANEXO A – Mapas da Bacia Hidrográfica de Entre-Ribeiros
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Mapa 17: Mudanças ocorridas no uso do solo de 1985 a 2000 para a área de drenagem da estação fluviométrica Fazenda Barra da Égua (42435000), dentro da Bacia de Entre-Ribeiros. Fonte: LATUF (2007, p. 94).
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Mapa 18: Mudanças ocorridas no uso do solo de 1985 a 2000 para a área de drenagem da estação fluviométrica Fazenda Poções (42440000), dentro da Bacia de Entre-Ribeiros. Fonte: LATUF (2007, p. 94).
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ANEXO B – Tabelas de Dados

Tabela 6: Incremento de Produtividade por meio do Sistema de Irrigação por pivô central (kg/ha)

Cultura
Algodão
Arroz
Feijão
Milho
Soja
Trigo
Tomate

Não irrigado
848
1739
388
1985
1844
1668
25000

Irrigado
2700
3750
2300
5500
3000
3400
60000

Incremento
218%
115%
492%
177%
62%
104%
140%

Fonte: Neto (2000)
Tabela 7: Área Plantada e Valor de Produção de Lavoura Temporária no Noroeste de Minas Gerais

Ano Área plantada (Hectare) Valor da produção (Mil Reais)
1994
423.467
210.791
1995
470.385
184.614
1996
330.717
149.592
1997
381.617
248.566
1998
397.615
317.688
1999
395.399
347.927
2000
397.701
371.178
2001
387.451
329.632
2002
473.965
756.455
2003
553.429
1.023.868
2004
608.878
992.142
2005
618.091
1.047.010
2006
579.136
784.027
2007
596.001
1.039.685
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2008) 4.
4

Nota para 2007: Trata-se de uma antecipação dos resultados para cereais, leguminosas e oleaginosas (algodão
arbóreo e herbáceo, amendoim, arroz, aveia, centeio, cevada, feijão, girassol, mamona, milho, soja, sorgo granífero,
trigo e triticale). Estes dados estão sujeitos a revisão e serão divulgados em caráter definitivo posteriormente pelo
IBGE.
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Tabela 8: Área Plantada (ha) para variedades de Lavoura Temporária no Noroeste de Minas Gerais

Ano Cana-de-açúcar Feijão (em grão) Milho (em grão) Soja (em grão)
1991
3.931
40.991
121.600
146.250
1992
4.181
42.577
127.720
126.990
1993
4.585
43.015
109.983
161.400
1994
4.923
49.731
118.538
181.640
1995
4.744
55.070
150.204
195.538
1996
3.860
31.563
116.004
150.786
1997
5.370
57.887
135.000
140.335
1998
7.222
65.822
107.950
161.910
1999
7.773
68.076
117.960
146.850
2000
7.793
67.731
135.235
136.395
2001
9.817
72.718
123.312
152.610
2002
9.830
101.932
134.410
182.180
2003
9.880
102.285
138.320
236.855
2004
8.770
93.960
147.470
273.120
2005
10.865
86.455
140.510
298.470
2006
12.305
85.815
125.240
289.720
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2008).
Tabela 9: Valor de produção (em mil reais) para variedades de Lavoura Temporária no Noroeste de Minas Gerais

Ano Cana-de-açúcar Feijão (em grão) Milho (em grão) Soja (em grão)
1994
3.757
57.935
47.469
67.363
1995
3.947
35.702
52.027
50.619
1996
2.461
24.888
47.167
50.527
1997
5.205
54.763
63.090
73.026
1998
7.767
101.399
57.050
73.554
1999
8.064
89.395
75.690
77.886
2000
9.277
75.465
115.612
88.849
2001
15.561
105.356
65.119
74.049
2002
18.810
226.905
230.139
170.452
2003
15.578
295.563
201.812
348.034
2004
20.561
142.049
207.165
424.630
2005
31.767
254.995
191.697
377.053
2006
42.098
183.490
124.867
307.973
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2008).
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Tabela 10: Rendimento Médio (kg/ha) para variedades de Lavoura Temporária no Noroeste de Minas Gerais

Ano Feijão (em grão) Milho (em grão) Soja (em grão)
1990
1.222
1.607
1.009
1991
1.368
3.383
2.096
1992
1.167
3.269
2.021
1993
1.657
3.361
1.884
1994
1.720
3.677
2.160
1995
1.351
3.224
1.635
1996
1.377
3.505
1.761
1997
1.895
4.138
2.227
1998
1.686
3.754
2.220
1999
1.774
3.810
2.087
2000
2.116
4.631
2.319
2001
1.869
3.342
1.537
2002
2.168
5.101
2.599
2003
2.376
5.359
2.542
2004
1.920
5.466
2.634
2005
2.464
5.436
2.883
2006
1.916
4.715
2.558
2007
2.292
5.197
2.499
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2008) 5.

5

Nota para 2007: Trata-se de uma antecipação dos resultados para cereais, leguminosas e oleaginosas (feijão, milho,
soja). Estes dados estão sujeitos a revisão e serão divulgados em caráter definitivo posteriormente pelo IBGE.
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ANEXO C – Sugestões de Pesquisa para Agricultura Irrigada

Medidas para melhoria da produtividade da água na agricultura irrigada, por Christofidis
(2006, p. 17):
− Seleção e reprodução de variedades de cultivos com alta produtividade por litro de água
evapotranspirada, mais eficientes no uso da água.
− Consórcio de cultivos e plantio nos intervalos entre fileiras para melhor aproveitamento
da umidade do solo.
− Melhoria na adequação dos cultivos às condições climáticas e à qualidade da água
disponível.
− Seqüenciamento de plantio para maximizar a produção em condições de solos e água
salinas (semi-árido).
− Adoção de cultivos tolerantes sob condições de escassez ou não garantia de
disponibilidade de água.
− Sistematização dos solos para melhoria de uniformidade de aplicação e redução de vazões
na irrigação por superfície.
− Melhorias de distribuição de água nos canais de maneira a atender a calendários
predeterminados por setor.
− Defasagem dos plantios e variação nos cultivos para reduzir a exigência simultânea de
água que ocorre ao longo dos distintos desenvolvimentos dos cultivos.
− Criação de bacias de indução à infiltração da água no solo e redução do escoamento
superficial.
− Uso de aspersores mais eficientes e melhor uniformidade de aplicação, com aplicações
mais precisas e menores pressões, reduzindo tanto as perdas por evaporação como as
decorrentes de velocidades de ventos elevadas.
− Adoção da irrigação localizada (gotejamento e micro-aspersão), para redução de perdas
de evaporação e melhoria da produtividade.
− Melhorias nos calendários agrícolas, associando-os com a disponibilidade sazonal de água
e melhores condições de mercado.
− Aperfeiçoamento das operações no sistema de irrigação para programação no
fornecimento de água.
− Aplicação da água conforme a fase de desenvolvimento de cada cultivo e observando a
chuva efetiva.
− Adoção do plantio direto e de métodos de conservação de água.
− Melhoria na manutenção dos canais, tubulações, reservatórios e equipamentos.

142

− Reciclagem de água dos drenos e dos trechos finais, com adequado manejo e controle de
salinidade.
− Uso conjuntivo de água (água de superfície e água subterrânea).
− Formação de organizações de usuários de águas para melhoria do envolvimento dos
irrigantes e aplicação de instrumentos econômicos.
− Redução dos subsídios nos preços da água para irrigação e adoção de preços para a água
que induzam a conservação, valorização.
− Incentivo à disseminação de tecnologias eficientes de otimização e intercâmbio
tecnológico entre o setor público e privado entre os empresários e agricultores de menor
porte.
− Melhoria na capacitação, treinamento em serviço e dos métodos de disseminação de
tecnologia.
− Resgate do valor intrínseco da água.

