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INTRODUÇÃO 

O crescimento demográfico traz a consequência da necessidade de 
aumentar a produção de alimentos e outros produtos agrícolas. 

A opinião geral é que para essa demanda é necessário intensificar 
a produção e/ou ocupar .terras ainda não desenvolvidas. 

Nos países em desenvolvimento, principalmente nos localizados na 
região tropical, a idéia de intensificar a produção tem sido utilizada superdi 
mensionando a capacidade produtiva dos agroecossistemas, em tanto que 
a expansão da fronteira agropecuária tem conduzido a ocupações inade 
quadas das terras. Ambos os processos tem facilitado a rápida degradação 
dos recursos naturais e, as vezes, o esgotamerrto da oferta ambiental. 

Segundo as Nações Unidas (1977) a pressão demografica continuará 
aumentando no futuro. Essas apreciações indicam que no último quarto 
de século,. no nível atual de consumo, será necessário aumentar quase 
60% a produção agrícola, pesqueira e florestal, para satisfazer as demandas 
de produção agrícola associada nessa .projeção do crescimento da popu 
lação. 

Indica-se também nesse relatório, que mais de 90% do incremento 
demográfico previsto para o ano 2000, acontecera nos países em desenvol 
vimento. 

Segundo estimações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
a população do Brasil era de aproximadamente 121 milhões de habitantes 
em 1980 e será em torno de 150 milhões em 1990; estas cifras definem 
um incremento de 24% nesse período. No mesmo período as projeções 
para a região Centro-Oeste do Brasil indicam incremento populacional 
de 34,3%, sendo que para o Estado de Mato Grosso o aumento é da 
ordem de 49% e para o Estado de Rondônia 119%. 
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Frente a essa pressão demográfica, não há dúvida que o dimensio 
namento da oferta dos recursos naturais é essencial para assegurar o melho 
ramento da qualidade de vida da sociedade brasileira e que é necessário 
identificar estratégias, políticas e ações que compatibilizam o desenvol 
vimento do meio rural com a conservação da qualidade ambiental. 

O otimismo frente a existência de enormes extensões de.terras tropicais 
ainda não ocupadas é muito relativo; geralmente os solos da região tropical 
são extremamente ácidos, tem baixo estoque de nutrientes e são muito 
sensíveis ao impacto tecnológico: consequentemente, a maioria dos produ 
tos agrícolas de renda requerem, entre outras tecnologias altamente exigen 
tes de capital, corretivos da acidez e aplicações incessantes de adubos, 
para que os agroecossisternas sejam sustentadamente produtivos. 

Estas questões definem perspectivas dramáticas para o futuro dos 
países em desenvolvimento que possuem· altas· taxas de crescimento demo 
gráfico e terras cuja ocupação depende de insumos altos e sustentados. 

No Brasil, principalmente nas áreas de expansão da fronteira agrícola 
nos últimos vinte anos, tais como cerrados e florestas amazônicas, a ocupa 
ção tem sido muito desordenada. 

A desordem da ocupação rural das paisagens produtivas traduzem-se, 
numa primeira fase, através de modalidades de uso inadequado dos ecossis 
temas e, numa segunda fase, na degradação das qualidades ecológicas 
dos agroecossistemas. 

Nos casos que a degradação é muito intensa, o resultado final é o 
esgotamento. daoferta ambiental, com abandono inevitável das paisagens 
produtivas. ·.:' :.< · . , · 

= ... ,O·titm:o -do- crescimento demográfico, a escassez de terras férteis e 
a ocupação desordenada das terras em ambientes de cerrado e floresta · 
amazônica, determina a necessidade de identificar estratégias e diretrizes 
que harmonizem, a vocação dos ecossistemas com sistemas de ocupação 
capazes de assegurar produções sustentáveis a longo prazo. · · 

. ' Consequentemente,· deve-se adequar o uso dos recursos naturais e' 
dopotencial energético de cada um deles, para incrementar e melhorar· 
as condições econômicas e de progresso social da população. Isso significa 
criar uma nova consciência social, para aproveitar eficientemente a energia 
natural na- produção agrícola e florestal. 

,. · Porém; o uso permanente, sustentado e eficiente das paisagens produ 
tivas; -exige caracterizar as limitações físicas, biológicas e espaciais para 
a ocupação ordenada do território, identificando a sensibilidade dos ecossis 
temas ao impacto da tecnologia e, muito especialmente, aquelas que modifi- · 
cam negativamente a oferta dos recursos naturais renováveis. 

Os .. conceitos·mencionados significam que a ocupação espacial deve 
propiciar um equilíbrio entre a dinâmica natural e a sócio-econômica. 
Esses aspectos só podem. ser estimados por algum tipo de zoneamento 
agrcecologico. · " 

Neste trabalho, são, discutidos os aspectos metodológicos de um mo 
delo.agroecológico de ordenamento do meio rural, que está sendo aplicado 
nos-Estados deMaro Grosso .e Rondônia. 

· · O· modelo de Zoneamento desenvolvido nesses Estados, interpreta 
a necessidade social de melhorar as relações homem-natureza, para dimi- 
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nuir a perda constante da oferta ambiental das paisagens produtivas, evitai} 
do elevados e crescentes custos de recuperação e uma maior dependência 
econômica e biológica regional, a médio e longo prazo. 

Em função disso o modelo desenha um tipo de organização do meio 
rural que, entre outras finalidades, orienta tipos e modalidades de ocupação 
espacial que propiciam a conservação e/ou melhoramento das bases territo 
riais de sustentação ecológica frente ao crescimento demográfico e a expan 
são da fronte ira agropecuária. 

No Quadro 01, simboliza-se uma relação entre as consequências da 
ocupação de um território, com ou sem ordenamento agroecológico do 
meio rural. 

QUADRO 1 

PERSPECTIVAS DO MEIO AMBIENTE COM OU SEM 
POLÍTICAS DE ORDENAMENTO 

MEIO AMBIENTE 
SOCIEDADE/PAISAGEM 

1 

- PAISAGENS PRODUTIVAS - 

- OCUPAÇÃO COM ORDENAMENTO OCUPAÇÃO SEM ORDENAMENTO ~ 
DO TERRITÓRIO DO TERRITÓRIO . 

PRODUÇÃO SUSTENTADA DE BENS PRODUÇÃO PEREMPTÓRIO DE BENS 
E SERVIÇOS SOCIAIS E SERVIÇOS SOCIAIS 

MELHORAMENTO DA QUALIDADE MELHORAMENTO PEREMPTÓRIO· 
DE VIDA DA QUALIDADE DE Y{DA 

PRODUTIVIDADE SUSTENTADA DEGRADAÇÃO DAS PAISAGENS 
DAS PAISAGENS PRODUTIVAS 

CUSTO AMBIENTAL? 
CUSTO SÓCIO-ECONÔMICO? 
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Quadro 2 

,·i·.·.:: ._.;, Mi\CRQRELAÇÕES ENTRE OS INDICADORES 
·· ºAMBIENTAIS CONDICIONANTES DO ZONEAMENTO 

AGROECOLÓGICO 

i 

Clima -~ 
Formações .Superficiais -- Geologia e 
da Unidade de Paisagem Processos Geomórficos 

1 1 
l 

, Regime Hídrico Formas e Morfodinâmica. Litologia e Idade 
: e Térmico· da Paisagem .. 

1 

Vegetação Solo - ----- ~ 
i 

..__. 
jl . . . 

. . 
Fauna 

.. 
j 

' 
, 

.. . . 

' Impacto 
Antrópico 

.. 

Água Superficial 
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Filosofia e Objetivos do Zoneamento 

Conceitos Centrais 

O modelo de Zoneamento para o ordenamento de um território depen- 
. de dos objetivos do procedimento de desagregação do espaço e do tipo · 
de indicadores e interações utilizadas na análise. 

Quando a zonificação é concebida para ordenar a ocupaçaõ do meio 
rural, as paisagens são desagregadas segundo sua vocação para diferentes 
usos rurais. Também nesse objetivo, o modelo dependerá da filosofia 
adotada durante o processo de Zoneamento. · 

O modelo de Zoneamento Agroecológico apresentado neste docu 
mento, constitui um ordenamento agroecolõgico do meio rural, baseado 
na identificação e caracterização de sistemas agroecológicos de ocupação, 
adaptados à diversidade paisagística do território. ' 

Nesse sentido, nosso conceito de zoneamento agroecológico pode 
compreender-se como um "modelo de-organização espacial de um território. 
que visa o uso eficiente de suas paisagens produtivas". · 

O Zoneamento Agroecológico não é um ordenamento de aptidão · 
agrícola das terras, e também não é um ordenamento dos aspectos ecoló 
gicos do território. Trata-se de um ordenamento agroecológico, isto é, . 
um tipo de zoneamento que caracteriza ofertas e limitações biofísicas ·e 
espaciais, para ocupação e integração harmônica do homem as diversas 
paisagens produtivas de um território. 

O conceito de terra, utilizado ocasionalmente neste estudo, coincide 
com aquele definido pela FAO; ele diz: "um pedaço de terra, define-se 
geograficamente como uma área específica do planeta. Suas características 
abarcam todo atributo razoavelmente estável e predezivelmente cíclico 
da biosfera existente verticalmente, sobre e debaixo da superfície desta 
área, incluso aqueles da atmosfera, o solo e a geologia subjacente, a 
hidrologia, as populações de plantas e animais e os resultados da atividade 
humana passada e presente, na medida que esses atributos influem significa 
tivamente sobre os usos presentes e futuros que dele faz o homem''. 

O conceito de unidade de paisagens, pode ser assimilado ao conceito 
de uma unidade natural de terras caracterizada por uma associação interde 
pendente das geoformas, processos geomórficos, ·clima, vegetação, solos, 
sistema de drenagem superficial. E um conceito fisiográfico, que facilita 
o mapeamento de unidades ambientais e a análise posterior de seus compo 
nentes, interações, dinâmica natural, impactos da ocupação humama, etc. 
(Quadro 02). 
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Retomando nosso conceito de Zoneamento Agroecológico, deve-se 
destacar que eficiência agroecológica implica uma modalidade de aproveita 
mento da oferta ambiental, baseada na produção permanente e sustentada 
de biomassa. 

Não há dúvida, que o conceito de susteutàbilidade ecológica das paisa 
gens produtivas, patrocina àqueles métodos e sistemas de ocupação que 
visem o uso permanente das paisagens produtivas .. 

A idéia de sustentabilidade do agroecossistema é um conceito agroeco 
lógico, que define um critério necessário, porém insuficiente para tomar 
decisões. No caso que o agroecossistema tenha agilidade para conservar 
no tempo sua capacidade de produzir biomassa, deverá avaliar se sua 
viabilidade econômica ( critério de suficiência). 

Objetivos 

'' ·· · Entre outros, o Zoneamento Agroecológico do Estado de Mato Gros 
. soe · Rondônia tem por objetivos os seguintes: 

1 - instrumentar a política agro-silvo-pastoril dos Estados com critérios 
. - . que p~rmitem discipl~nar os sistemas produtivos visa~do a conse~ação 

'· '.' · da paisagem produtiva e o melhoramento da quahdade de vida da 
· ··população; . 
2 - oferecer critérios para a organização agrária, buscando compatibilizar, 

·· , 'através da estrutura agrária decorrente, os componentes sócio-culturais 
do 'sistema produtivo com a manutenção das ofertas ambientais que 
o zoneamento permite explicitar; 

: 3 ,.~ consolidar os parques e reservas ecológicas e indígenas existentes e 
· · ·' · ·· propor novos ambientes para proteção por constituírem ecossistemas 

frágeis e/ou refúgios notáveis de fauna e flora e/ou ambientes de beleza 
- cênica excepcional; ; 

4 - oferecer critérios para o "Programa de Recuperação de Areas Degra 
dadas" plotando estas áreas que forem se degradando por uso agrícola 
ineficiente ou inadequado; 

·. 5 - fornecer argumentos e elementos para a institucionalização normativa de uma agricultura que visa o uso eficiente das paisagens produtivas . 

. Análise Integrada das Paisagens 
· · · A paisagem é uma unidade, tudo nela interage. Isso determina que 
seus componentes e qualidades, tanto físicas como biológicas, sejam anali 
sadas e interpretadas de maneira integrada. 

· · , Vi~to desde essa perspectiva, o Zoneamento Agroecológico é o resul 
tado geográfico da integração de alguns atributos geomórficos, climáticos, 

... biológicos e edáficos dos ecossistemas naturais, com modalidades agroeco 
. · lógicas de ocupação das diversas paisagens. Consequentemente haverá 
· · um conjunto de indicadores ambientais que apresentam interações condi 
cionantes do Zoneamento Agroecológico, Quadro 03. 



QUADR03 

ANÁLISE INTEGRADA DA PAISAGEM 
(Principais indicadores físicos e biológicos condicionantes de organização espacial em Mato Grosso e Rondônia) 

CLIMA 

. Precipitação 
(Estacionalidade, 
intensidade 
das chuvas, 
frequência, etc) 

. Umidade relativa 
. Temperatura 
. Ventos 
. Nebulosidade 
. Luminosidade 
. Irradiação terrestre 

RESISTÊNCIA DA SUPERFÍCIE 
DA TERRA 

. Tectônica regional (Falhas, fraturas, etc), neolectônica 

. Tipo de rochas, litologia e mineralogia 

. Estrutura do solo superficial e estabilidade 
dos agregados 

. Efeito bio-estático de cobertura vegetal 

. Energia endógena e exógena 

. Processos geomórficos 

. Estado do relêvo 

. Formas de unidade da paisagem 

. Agressividade climática 

. Sistema de drenagem externo (Densidade, 
periodicidade, profundidade dos leitos, etc) 

SOLOS 

. Textura 

. Estrutura 

. Profundidade 

. Capacidade de infiltração 
. Capacidade de condução interna 
do excesso de água 

. Classe de drenagem interno 
e externo 

. Matéria orgânica 

. Grau de acidez 

. Níveis de alumínio livre 

. Estoque de nutrientes 

. Pedregosidade 

. Possibilidade de mecanização 

VEGETAÇÃO 

. Fitofisionornia 

. Grau de cobertura do solo 

. Estrutura 
. Espécies e frequências 
. Permeabilidade · 
. Oferta de madeira 
. Oferta de ·plantas 
forrageiras 

. Oferta de frutos, produtos 
de interesse industrial, 
medicinal, etc. 

. Dinâmica da reposição 
natural frente aos 
possíveis extrativismos 
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. Um segundo aspecto central da metodologia é que o ordenamento, 
resulta da interpretação de substituições adequadas de uma dinâmica natu 
ral (Ecossistemas) por uma dinâmica nova que está dimensionada e evo 
luída nos sistemas agroecológicos de produção (Agroecossistemas). Esse e o motivo pelo qual se deve insistir na necessidade de avaliar integrada 
mente a sensibilidade do meio natural frente a diversas intervenções cultu 
rais (Quadro 03 e 04). 
: Em síntese: a unidade natural de paisagens· está caracterizada por 
uma estrutura própria que coincide com uma rede específica de interações. 
Porém, a totalidade é independente da suma de suas partes; isto reafirma 
a necessidade da análise integrada do meio natural, ligando a dinâmica 
dos caracteres físicos e biológicos dos ecossistemas .. 

Quadro 4 
MACRORELAÇÕES AMBIENTAIS CONDICIONANTES 

DA DINÂMICA NATURAL E DOS AGROECOSSISTEMAS. 

' Qualidades Climáticas ,- p--- 

Atributos Biológicos - - Atributos Físicos 

Energia Exógena 
e/ou Endógena 

...... Ecossistema - 
Bio Dinâmica Morfodinâmica/ 

Pedogonese 

'---4 Dinâmica Natural I"- 

Impacto Antrópico 
(ocupação do ecossistema) 

Dinâmica do Agroecossistema 
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O problema do grau de estabilidade da paisagem 

Os processos morfogenéticos produzem instabilidade da superfície 
da paisagem, sendo isso uma forte restrição para o desenvolvimento· dos 
seres vivos. Desde o ponto de vista ecológico, a morfodinâmica é uma 
limitação. Onde a morfodinâmica é intensa, a vegetação resulta muito 
pobre e muito aberta, com uma biomassa reduzida e poucas espécies. 
Pelo tanto há um efeito contrário entre a morfodinâmica e o desenvol 
vimento da vida. Um dos objetivos da administração e ordenamento do 
meio ambiente é, necessariamente, diminuir a instabilidade morfodinâ 
mica. (Tricart, J. 1982). 

Concordando com essas apreciações, a metodologia assume que a 
dinâmica da superfície geomorfica define o componente de maior peso 
conceituai na interpretação da dinâmica das paisagens . 

. Não existem superfícies geomórficas absolutamente estáveis, as carac 
terísticas das formas da terra para cada unidade de paisagens tem mudado 
ao longo do tempo geológico e o homem herda certas-características super· 
ficiais das paisagens. 

A radiação solar, a gravidade terrestre, a tectônica e o vulcanismo, 
constituem alimentações energéticas de processos morfogenéticos. Todos 
os processos morfogenéticos determinam fluxos da matéria que obstacu 
lizam a pedogénesis e o crescimento das plantas. Porém, onde já existe 
uma densa cobertura vegetal, muitos processos morfogenéticos de tipo 
mecânico estão restritos. 

Sendo que o zoneamento agroecológico define sistemas de ocupação 
que.atuam principalmente sobre a cobertura vegetal e os solos, as paisagens 
afetadas por processos morfodinâmicos fracos, oferecem as condições mais 
favoráveis para o desenvolvimento agrícola. 

Esse enfoque permite determinar também o grau de sensibilidade 
dos diferentes meios naturais em relação a aplicação de tecnologias de 
produção agrícola. 

O problema central da agricultura é harmonizar a necessidade de 
manter um controle fitoestabilizante com produções bioeconomicamente 
sustentáveis. 

O controle fito ou bioestabilizante implica que o solo deve ser biologi 
camente protegido de maneira permanente. Esta consideração exige deixar 
de cultivar uma espécie única numa área extensa e contínua. 

Outro aspecto decisivo em relação a estabilidade superficial é a conser 
vação e/ou melhoramento da estabilidade da estrutura do solo superficial. 
Esta consideração é mais necessária quanto menor seja a densidade de 
cobertura biológica do solo. 

A análise da rnorfodinâmica natural da paisagem, a interpretação 
de seu grau de instabilidade frente a fatores geomórficos internos e exter 
nos, como também frente ao impacto tecnológico, possibilita definir um 
primeiro nível de desagregação espacial. (Sànchez, R.0. 1980): 
. paisagens razoavelmente estáveis, aptas para aproveitamentos e/ou de 
senvolvimento rurais, e 
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. pais~gens frágeis, sem aptidão para todo tipo de ocupação com fins 
rurais. 

Os graus de estabilidade são funções do conjunto das condições de 
. rnorfogénese: formas do relevo, intervenção das forças internas (vulca 
. nismo, etc}, influências climáticas diretas ( agressividade climática) e indire 
tas, que participam através da cobertura vegetal dos solos (Tricart J., 
198_2) : ... Tal .corno indica esse mesmo autor, o balanço morfogénese/pe 
dogénese está condicionado pela morfodinâmica, sendo que a estabilidade 
morfogênica é favorável à pedogénese e à cobertura vegetal. 
; 

, Zoneamento e aptidão agrícola das terras 

. ) :1 avaliação da aptidão agrícola das terras define o que poderia deno 
minár-se.sístemas agrícolas simplificados da produção. Quando o mapa 
de-.aptidão agrícola define uma área como "terras aptas para culturas 
anuais", não é mais que a caracterização primária da melhor alternativa 
econômica de uso agrícola. 

, . : A aplicação direta dos mapas de aptidão agrícola nos programas de 
desenvolvimento rural tem riscos, principalmente em ecossistemas muito 
se~s1\~is frente a ocupação, como acontece nas florestas amazônicas. 
; ;. ·.;E bem reconhecido que os ambientes florestais amazônicos possuem 

vocação eminentemente florestal, e que as substituições extensivas da flo 
resta ,por vegetações induzidas, geram degradações ambientais extrema 
mente.delicadas. Os ambientes amazônicos têm pouca agilidade para reagir 
positivamente frente a impactos vinculados a desmatamentos extensivos. 

~ A · maioria dos. solos da bacia amazônica armazenam níveis muito 
baixos de nutrientes. Analisando as informações discutidas por Falesi 
(-1986):poderia considerar-se que os "solos distróficos, solos de baixa fertili 
dade; ocupam em torno de 95% da Amazônia Brasileira; porém, é muito 
provável que o "caráter álico", solos de fertilidade muito baixa e com 
concentrações relativamente altas de alumínio livre (concentrações tóxicas 
para a rnaioria das plantas cultivadas), seja predominante na maior.parte 
dos .solos distróficos. 
_·:'<Essa realidade, não é auspiciosa para ocupações em grande escala, 
baseadas na aplicação permanente de corretivos e fertilizantes. 

, Porém, as avaliações da aptidão agrícola das terras realizadas na re 
gião, · ·podem estimular condições favoráveis para as culturas. Com base 
na: análise de diferentes levantamentos realizados na Amazônia Legal do 
Brasil, Rodrigues da Silva et alli (1984) elaboram um zoneamento agrosilvo 
pastoril da região com as conclusões que se destacam a seguir: 
: terras aptas para lavouras: 72,2% 
. terras·aptas para outras alternativas de uso rural: 15,2% 
. terras inaptas para fins rurais: 12,6% 

. · ,· Por outra parte as pastagens cultivadas na região amazônica constituem 
um exemplo demonstrativo do problema. Serrão (1984) estima em 6-8 
milhões de ha a superfície de terras do trópico úmido brasileiro cultivadas 
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com pastagens e Buschbacher et alli (1984), indicam que é muito provável 
que a superfície de terras abandonadas logo depois de serem exploradas 
com pastagens, seja superior às atualmente em produção. Na figura 1 
pode-se apreciar a sequência de fatos biológicos e econômicos que definem 
ainsustentabilidade desses agroecossístemas, - ,. 
. . Porém, as avaliações da aptidão agrícola das terras realizadas na re- 

.. gião, favorecem interpretações incitantes de ocupações baseadas no cultivo. 
.. > . A análise de antecedentes de estudos de avaliação da aptidão agrícola, 

· · .····realizados pelo Projeto RADAMBRASIL e o Serviço Nacional de Solos 
· da EMBRAP A, permite visualizar resultados e conclusões altamente esti 
mulantes da agricultura em grande escala em paisagens amazônicas . 

• Como ilustração de interpretações da aptidão agrícola executadas pelo 
Projeto RADAMBRASIL, podem-se analisar dados do estudo de recursos 
naturais da Folha Geográfica denominada "Porto Velho" (Brasil, 1978),. 
que cobre em torno de 65- 70% do território de Rondônia e setores menores 
dos Estados de Mato Grosso e Amazônia (área total da Folha: 262.110 
_Km2) •. 

·· : A área está predominantemente ocupada por florestas valiosas (2,374 
. bilhões de m3 de madeira) e, entre outras, apresenta as aptidões agrícolas 

. seguintes: culturas temporárias manejadas com 'alta tecnologia, 79,3% de 
. área (20.785.300 ha) e quando são manejadas com baixo nível tecnológico, 
(' 79,4% da área; cultivo de plantas forrageiras plurianuais, 87% da área 
::- ·· total (22.803.600 ha). 
_.. O estudo de solos e avaliação agrícola das terras, executado pelo 
) Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos da EMBRAP A 
· .. · 1982, numa área florestal de 100.000 ha do município de Ariquemes (Pro 

jetá de Assentamento Machadinhó ), informa resultados que, convenien 
r · temente interpretados e reagrupados, são os seguintes: 

· ~ o caráter "ãlico" está presente no 94,3% dos solos da área; 
~ 74.;l % das terras são aptas para produzir culturas, com níveis tecnológicos 
· elevados (aplicações permanente de corretivos e fertilizantes, etc); 
,. 95A% das terras admitem culturas combaixo nível tecnológico; 

, ~ 93,2% da superfície é apta para o cultivo de pastagens. . 
. : · A maioria dos programas e projetos são implantadas baseadas na 

.. introdução direta dessas estimativas, fazendo abstração da variável ambien 
tal, ou seja, da dinâmica atual dos ecossistemas e da dinâmica induzida 
pela ação humana. As consequências dessa conduta são problemas ambien 
.tais crescentes (problemas físico-ambientais e antropo-ambientais), que 
.geram maior dependência biológica e econômica a médio e longo prazo 
e, finalmente, causam uma deterioração crítica na qualidade de vida . 

. · Como foi assinalado em outro estudo (Sanchez, R.Q. 1988), a aplica- 
··· ção direta dos mapas de aptidão agrícola na região amazônica tem estimu 
Iado inúmeros problemas ambientais negativos, destacando-se especial 
mente: 
. desmatamentos extensivos; 

· . substituições biológicas extensivas que depreciam a comunidade vegetal 
.original, sua aptidão como recurso natural renovável e sua função eco-pai 
sagística; 
fitosimplificações da paisagem produtiva; 
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. supercargas dos ecossistemas: usos intensivos e contínuos de solos sensí 
veis à aplicação de tecnologias adaptadas a climas temperados; 

. edafo-explorações e não edafo-apróveitamentos. _ 
No Zoneamento Agroecológico é necessário avaliar a aptidão agrícola - , . 

da terra das diferentes unidades de paisagem. Porém, essa avaliação resulta ' 
altamente insuficiente para identificar os denominados Sistemas Agroeco- ··· 
lógicos de Ocupação. · 

Nos Zoneamentos Agroecolõgicos de Mato Grosso a aptidão agrícola 
das terras foi realizada utilizando o sistema brasileiro de avaliação (Rama 
lho Filho et alli 1978), com precauções semelhantes às adaptadas em estudos 
anteriores do autor (Sanchez, 1980b-1983), onde aplicou-se esse sistema 
evitando o uso mecânico de suas tabelas de conversão e introduzindo 
conceitos e estimações da morfodinâmica do ecossistema. Dessa maneira 
são eliminadas tentações e tendências ao uso não dimensionado das variá 
veis ambientais e, contrariamente é facilitado a compreensão da dinâmica 
do ecossistema natural e são visualizadas substituições adequadas dessa 
dinâmica. 
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• _·Sistemas Agroecológicos de Ocupação 

. : .• .. 

:r: .. Uni Sistema Agroecologico de Ocupação, SAO, é um sistema agrícola 
;, · que harmoniza o mánejo tecnológico do agroecossistema e a conservação 

·· 'ê1ou-me1fü;,ramerito das qualidades físicas e biológicas que sustentam sua 
: capacidade produtiva (Sanchez, R:O. 1988). " · :: · ·-• _. · o« diferentes · SA O identificam alternativas de- utilização dos ecossis 
'te,Iiias~ · assim como as maneiras em que o homem deveria se integrar 

.<'rias paisagens produtivas em função da diversidade paisagística. · 
. Os SAO favorecem o aproveitamento eficiente da energia natural 

· para produção de biomassa; atuam tecnologicamente dimensionados para 
.. evitar impactos negativos no caráter e potencial dos recursos naturais, 

· como consequência de substituições da cobertura vegetal natural; propi 
ciam integrações harmônicas entre homem e natureza, etc . 

. Em geral, os SAO indicam aproveitamentos integrados dos recursos 
.. da paisagemprodutiva. Para isso é necessário integrar, a nível de proprie 
dade, os recursos da flora e fauna nativa, conservando reservas intercaladas 
da cobertura vegetal entre as parcelas cultivadas. · 
. A conformação arquitetônica dos SAO em ambientes florestais, pode 

_ visualizar-se através de numerosas parcelas cultivadas dentro de uma gran 
r; de matriz florestal que, parcial ou totalmente, participa de um sistema 

diversificado e integrado de aproveitamento das paisagens produtivas. 
Os setores de proteção ambiental com vegetações naturais podem 

· ser aproveitados tanto num sentido recreativo como econômico. Os am 
bientes florestais podem ser manejados com aproveitamento de madeiras, 
'lenha, diferentes possibilidades de extrativismo, etc. Os ambientes de sava- 

0: na oferecem plantas forrageiras, lenha, frutos, plantas medicinais, etc. 
·. . Esta configuração espacial das atividades rurais do estabelecimento, 
•'.priricipalmente nos ambientes de maior complexidade fitoecológica, sua 

. 'viza a simplificação florística da paisagem devido ao desmatamento, o 
incremento do albedo, a difusão de pragas e pestes, a torrencialidade 
do escoamento superficial, a magnitude de discriminuição de bancos gené- 

.·. ticos, a erosão eólica, etc. (Sanchez, R.O. 1980 b ). 
.. · Estima-se que dois aspectos vinculados à configuração arquitetônica 

· dos SAO podem ter boa correlação: 
. 1. quanto menor seja o tamanho das parcelas cultivadas, maior será a 

· .. possibilidade de que a matriz anule efeitos sanitários e climáticos indese 
. jãveis; 

2. quanto maior seja a similitude fitoestrutural e ecodinâmica entre o 
ecossistema natural e o agroecossistema, maior será a possibilidade 
de auto controle sanitário, conservação ambiental e sustentabilidade 
bioeconômica. 
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Numerosos aspectos de manejo ambiental estão implícitos nos SAO. 
Entre outros, destacam-se os seguintes: · 

- diversificação 'daprodução nas terras aráveis (grãos diversos, carne, pro- 
dutos agroflorestais, madeira); · · · 

- implantação de blocos florestais multiestratificados nas áreas com <lesma- · 
tamente atual extensivo, imitando o modelo matricial natural; 

. - manejo florestal e/ou reflorestamento, para conservação de encostas de 
vales e cabeceiras de vertentes ( combate à erosão); 

- práticas cautelosas nas substituições da vegetação natural, visando mini 
mizar a agressividade das máquinas agrícolas no solo superficial; 

- fomento de sistemas agroflorestais no desenvolvimento de ambientes 
florestais com aptidão para culturas; 

-. práticas de rotação de culturas com diversificações adequadas de culturas 
anuais, incluindo leguminosas e usos ocasionais de adubos verdes; 

- manejo dos resíduos de colheita, visando manter uma cobertura biológica 
durante a estiagem; . 

- diversificação de pastagens cultivadas e/ou pastagens consorciadas e intro 
dução de leguminosas; 

·- monitoramento da fertilidade do solo nas áreas de lavoura; 
- melhoramento oportuno da fertilidade dos solos nas áreas com pastagens 
cultivadas; 

- uso controlado da oferta de plantas forrageiras de savanas e campos 
naturais, tanto nas reservas de vegetação natural entre parcelas com 
pastagens cultivadas, quanto nos ambientes só aptos para pastejo da 
vegetação natural; 

1:, 
., 

·.: 

-~ 

Sendo que numerosos SAO conformam um mosaico de parcelas com 
cultives diversificados dentro de uma matriz da vegetação natural, cada 
tipo de parcela constitui um subsistema agrícola, a própria matriz vegetal. 
é também um subsistema integrante do SAO. 

Assim, por exemplo: uma unidade de paisagem associada a um am 
biente de "floresta estacionai semidecidual", apto para culturas anuais 
e perenes, poderia ter três subsistemas de produção: 

. 1) subsistema de parcelas com culturas perenes múltiplas; · . 
2) subsistema de parcelas com agricultura mista, baseada na alternância 

de um conjunto de culturas anuais em rotação e cultivo de plantas 
forrageiras plurianuais; · 

3) subsistema florestal, com aproveitamento de madeira e lenha (matriz). . 
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Desenho do Modelo 
de Sistemas Agroecológicos de.Ocupação 

. Numa primeira fase o ordenamento agroecológico do meio rural (Zo 
neamento Agroecológico) é uma resultante geográfica da análise integrada 
de alguns atributos físicos e biológicos das paisagens naturais e modalidades 
de ocupação dos ecossistemas que propiciam produções agrícolas perma- 
nentes e sustentadas. . 

Esse modelo preliminar de Zoneamento Agroecológico, que evidente- 
mente faz abstração de importantes indicadores sócio-econômicos neces 
sários para o planejamento do desenvolvimerito rural, pode ser denómi 
nado Zoneamento Agroecológico Básico, ZAB . 

O ZAB expressa também o nível de conhecimento científico e tecno 
lógico disponíveis para compreender a dinâmica dos ecossistemas naturais 
e modalidades recomendadas de ocupação, SAO, que permitem desen 
volver relações eficientes e equilibradas entre a oferta ambiental eaplicação 
de tecnologia. 

O ZAB, além de outros aspectos implícitos no capítulo dos objetivos, 
permite identificar usos atuais inadequadados, orientar .adequadamente 
a ocupação de paisagens produtivas ociosas e, eventualmente, regionalizar 
os territórios para facilitar o dimensionamento ambiental das políticas 
de desenvolvimento rural. 

Ao longo do presente viu-se que a relação entre a oferta ambien- 
tal da unidade de paisagem natural e os Sistemas Agroecológicos de Ocupa 
ção, define e permite estruturar o modelo de zoneamento desensolvido 
para o ordenamento dos territórios de Mato Grosso e Rondônia. 

Vale também reiterar que os sistemas recomendados para a ocupação 
das paisagens fazem uso integrado dos recursos naturais e seus potenciais 
energéticos. 

Insiste-se, também, em que nas terras aptas para lavouras, a paisagem 
atue como meio de dispersão de parcelas cultivadas, sendo possível o 
aproveitamento das ofertas de biomassa dos recursos da matriz. 

A configuração matricial, constitui a melhor alternativa identificada 
para sustentação dos diferentes agroecessistemas e para conservação da 
dinâmica e oferta ambiental das regiões florestais do trópico ümido e 
sub-úmido. · 

A caracterização do SAO mais adequado, fundamenta-se em interpre 
tações da aptidão agroecolõgica da unidade de paisagem e em aplicações 
do conceito de uso integrado e harmônico dos recursos naturais renováveis. 
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Quando as avaliações indicam a substituição da cobertura vegetal 
por parcelas de cultivos agrícolas dispersos na matriz, desenvolve-se uma 
situação onde o solo e seu regime de unidade, desempenham um compro 
misso exclusivo na identificação e dimensionamento dos correspondentes 
subsistemas de ocupação. · 

Naquelas paisagens onde as avaliações recomendam manter o "efeito 
bioestático" da cobertura vegetal, como consequência da fragilidade do 
solo superficial, e que apresentam um circuito de produção natural de 
biomassa que admite aproveitamentos sustentados da oferta florística: os 
SAO idenfiticados, estão respaldados pelo dimensionamento da oferta 
dinâmica de madeiras, lenhas, forrageiras, etc. 

Esses SAO estão conformados só por um subsistema agrícola de produ 
ção; esta situação é. frequente nas savanas e ambientes campestres da 
região, que requerem conservação permanente da vegetação natural, vista 
suas .severas limitações edáficas e/ou topográficas (Subsistemas Pe1; Pe2; 
Pme, todos eles baseados na cria e recria de gado). 

Numerosos ambientes florestais de Mato Grosso e Rondônia não 
admitem outro aproveitamento que o próprio recurso florestal natural. 
Também para esses ecossistemas, os SAO estão constituídos por um simples 
subsistema de aproveitamento (F 1; F z; Fn; F 3; F5; Fi; Fg; etc). 

Os restantes ecossistemas florestais e de savanas que admitem substi- 
tuições parciais da cobertura vegetal estão caracterizados por SAO 
conformados por dois ou mais subsistemas produtivos. · 

Nos ecossistemas florestais, o subsistema forma parte de todos os 
SAO em forma de matriz florestal do agroecossistema. Nesses casos, os 
subsistemas agrícolas de lavouras e/ou pastagens cultivadas, são multipar 
celeiros e estão especialmente integrados e subordinados á matriz. 
·. Assim, por exemplo: seja uma unidade de paisagem, dentro do domí 
nio da floresta umbrófila aberta (F2). A avaliação da aptidão agroecológica 
da terra indica aptidões favoráveis para o desenvolvimento de culturas 
anuais e perenes; porém, vamos supor que a experiência regional diz 
que· os solos desses ambientes (Latossolo vermelho-amarelo argiloso, dis 
trófico), de topografia ligeiramente suave ondulada e declividades em torno 
de 2%, sofrem diminuições graduais da produtividade pelo uso contínuo 
com lavouras armais. Vamos também supor que a melhor alternativa de 
recuperação consiste em estabelecer fases periódicas de descanso; nas quais 
as parcelas participam de um uso pecuário fundamentado no cultivo de 

. plantas forrageiras plurianuais (rotação culturas anuais/pastagens planta- 
das). . 

~ Para completar o exemplo, o SAO que seria identificado para essa 
paisagem, estaria caracterizado por dois subsistemas de lavouras agrícolas 
e um subsistema de aproveitamento florestal; um desses subsistemas está 
formado por uma ou mais parcelas de cultura perene diversificada e, prefe 
rentemente, poliestratificada (subsistema Ap); um segundo subsistema está 
integrado por um conjunto de parcelas de agricultura mista (subsistema 
agropecuário), com rotações de culturas anuais e pastagens cultivadas, 
sendo a fase pecuária algo mais prolongado que a fase de lavouras (subsis 
tema AP2). Finalmente, em concordância com a filosofia dos SAO, o 
'subsistema florestal (F2) consiste em uma matriz na qual estão dispersas 
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as diferentes parcelas cultivadas ( o subsistema F2 participa integralmente 
da diversidade de aproveitamento da paisagem produtiva). 

·· A SAO cartograficamente simbolizado pelas siglas: F2/Ap-AP2, onde. 
a barra separa: à esquerda o "subsistema matriz" que predomina espacial 
mente no agroecossistema e, à direita, os subsistemas agrícolas que estão 
intercaladamente associados à matriz. 

Inúmeros ambientes, analisados e interpretados com critérios seme 
lhantes a todos aqueles que admitem algum tipo de ocupação rural, são 
frágeis para todas as modalidades de aproveitamento agrícola ou florestal. 

Essas paisagens possuem superfícies geornórficas muito sensíveis ao 
impacto tecnológico, e devem ser conservadas para proteção da flora e 
fauna. No mapa do Zoneamento estão simbolizados com a letra "e" (con 
servação e. ocasionalmente. manejo ambiental da unidade de paisagem 
para assegurar a proteção dos recursos). 



ANEXO 

Sistemas e Subsistemas que integram, isoladamente ou através de diversas 
combinações, os Sistemas Agroecológicos de Ocupação, identificados para 
o ordenamento do meio rural dos Estados de Mato Grosso. 

Símbolo 
Cartográfico 

I. A'pt 

"2.A'p 

3.A'P 

4.A fo 

5. Pi 

6.Apt 

7.Ap 

8.AP 

9.Af1 

10. Af2 

Subsistema Agroecológico de Ocupação 

Agricultura em paisagens de fertilidade moderada (A'); basea 
da na rotação de lavouras temporárias (t), durante ciclos mais 
ou menos prolongados e descansos ocasionais com adubos 
verdes, combinada espacialmente com lavouras perenes con 
sorciadas, (p). 

Agricultura de lavouras perenes consorciadas e preferente 
mente poliestratificadas, em paisagens de fertilidade mode 
rada. 

Agropecuário; agricultura com alternância ou rotação de la 
vouras temporárias e pastagens plantadas plurianuais, em pai- 1 

sagens de fertiidade moderada. A fase..de lavoura é mais 
(A'P,) ou menos prolongada (A'P2), segundo a sensibilidade 
de mudança das qualidades do ecossistema frente à aplicação 
de tecnologia. 

Agricultura diversificada· baseada em modelos agroflorestais 
poliestratificados, em paisagens de fertilidade moderada. · 

Pecuária intensiva, "engorda e I ou leiteira", em paisagens 
com fertilidade moderada. 

Idem 1. em paisagens de fertilidade baixa ou muito baixa. 

Idem 2. em paisagens de fertilidade baixa ou muito baixa. 

Idem 3. em paisagens de fertilidade baixa ou muito baixa, 
podendo as· vezes predominar longamente a fase pecuária 
(AP3) e, outras vezes (Floresta Pluvial) adotar características 
dos sistemas agroflorestais (Ad)'. 
Idem 4. em paisagens de fertilidade baixa. 

Idem 4. em paisagens de fertilidade muito baixa(). 

27 
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11. Psi 

12. Pse1. 

13. Pse2 

16. Pme .. 

?\:· 

, 23. F5 

24. Fi 

25. Fg 

Pecuária semi-intensiva com formação de pastagens e aprovei 
tamento. espacial de plantas forrageiras nativas (manejo de 
savanas). 

Pecuária semi-extensiva em ambientes de savana que apresen 
tam uma oferta relativamente alta de plantas forrageiras nati 
vas, e admitem a formação de pastagens em não mais de 
10% da superfície da propriedade. 
Idem 12. em ambientes de savana que apresentam uma oferta. 
relativamente baixa de plantas forrageiras nativas. 

Pecuária extensiva em ambientes de savanas ou campos grami-. 
nosos que apresentam uma oferta relativamente alta de plan 
tas forrageiras nativas. No Pantanal, se destacam: Pe1a, panta 
nais com alagamento muito prolongado; Pe1b, pantanais com 
alagamento prolongado; Pe1c, pantanais com alagamento mo 
deradamente prolongado; Pe1d, pantanais com alagamento 
pouco prolongado. 

Idem 14. em ambientes de savanas que apresentam uma oferta. 
relativamente baixa de plantas forrageiras nativas .. 

o 

Pecuária muito extensiva em ambientes de savanas que apre 
sentam uma oferta muito baixa de plantas forrageiras nativas. 

· Manejo ambiental, com aproveitamento da floresta pluvial. 
· densa (floresta ombrófila densa). 

Manejo ambiental, com aproveitamento da floresta pluvial 
aberta (floresta ombrófila aberta). 

Manejo ambiental, com aproveitamento da floresta estacionai. 
semidecidual ( floresta subcaducifolia). 

Manejo ambiental, com aproveitamento de ambientes que 
associam floresta estacionai semidecidual e floresta pluvial. 

Manejo ambiental, com aproveitamento da floresta estacionai. 
decidual ( floresta caducifõlia) 

Manejo abiental, com aproveitamento de ambientes que asso 
ciam floresta estacionai e savana. 

Manejo ambiental, com aproveitamento de cerradão. 

Manejo ambiental, com aproveitamento de florestas indiscri 
minadas. 

Manejo ambiental, com aproveitamento de florestas-de-ga 
leria. 



26. Sv 

27. Fsv 

28. Cf 
29. Csv 

30. CFsv 

31..Cvp 

32. Ccv 

29 

Manejo ambiental, com aproveitamento de savanas (suben 
tendido no símbolo cartográfico dos SAO's que ocorrem no 
cerrado). · · 

Manejo Ambiental, com aproveitamento das ofertas florestais 
e de savanas, que ocorrem em forma de mosaicos na paisagem. 

Conservação e manejo ambiental de ecossistemas florestais. 

Conservação e manejo ambiental de ecossistemas de savanas. 

Conservação e manejo ambiental de mosaicos de florestas 
e savanas. 

Conservação e manejo ambiental de formações vegetais pio-: 
neiras. 

Conservação e manejo ambiental de cabeceiras de vertentes. 

33. MP (Pe.jlvlanejo ambiental do Pantanal, com aproveitamento de plan 
tas forrageiras nativas, zoocriadouros de animais silvestres, 
pesca, piscicultura, etc. 

MP (Pse) Agricultura baseada em um modelo agroflorestal específico 
• Ad e alternativo, que consiste em pequenas parcelas com culturas 

múltiplas, dentro de uma grande matriz florestal. As parcelas 
integram culturas perenes com vocação amazônica (poliestra 
tificadas) e culturas anuais, ambas culturas, em configuração 
favorável para descansos prolongados no setor do solo onde 
ocorrem as culturas anuais. Durante o descanso na produção 
de culturas há uma fase pecuária baseada no cultivo de plantas 
forrageiras e uma fase posterior de reflorestamento natural 
(capoeira). 
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