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INTRODUÇÃO 

O modelo de desenvolvimento adotado no Brasil, especialmente após a Segunda Guerra 
Mundial, caracterizou-se por seu caráter excludente e concentrador do ponto de vista sócio-
econômico e degradador do ponto de vista ambiental. No âmbito do meio rural, a 
incorporação das metas produtivistas, postas em prática pelos pilares da chamada 
Revolução Verde, foi responsável por um rol de questões que coloca em xeque a própria 
continuidade desse modelo.  

A busca de novos caminhos torna-se, portanto, necessária e urgente. Repensar esse 
modelo de forma descentralizada, participativa e interinstitucional é, além de necessário, um 
desafio. É dentro desse contexto que se insere o estudo apresentado nesse capítulo. Ele é 
parte integrante e inicial de um plano de ação de desenvolvimento junto à Bacia Hidrográfica 
do Rio Pardo, a partir do diagnóstico de sua realidade rural, envolto num processo de 
reconstituição histórica da paisagem atual, privilegiando o conhecimento e as aspirações das 
comunidades locais e respeitando as diferenças existentes. É um processo que se 
desenvolve priorizando, entre outros aspectos, a interdisciplinaridade inerente ao tema e a 
participação integrada de várias instituições como Universidades, Secretarias de Estado, 
Fundações, Prefeituras Municipais e os diversos segmentos da população local. É também 
um processo dinâmico que a cada momento é reavaliado e redimensionado, visando o 
desenvolvimento das etapas seguintes. Em que pesem as especificidades de atuação das 
instituições envolvidas em cada etapa de implementação do plano de ação, está se 
trabalhando no âmbito da interdisciplinaridade, onde os “olhares” e os conhecimentos 
especializados de cada agente envolvido no processo se fundem numa perspectiva 
sistêmica.  

Logo, a participação de cada instituição é bem definida, como o apoio científico das 
Universidades (UNESP e UNICAMP) e o suporte técnico da Secretaria Estadual de 
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e da Fundação Florestal. No entanto, o 
trabalho só alcançará seus objetivos se houver o compromisso político das administrações 
municipais, o envolvimento de empresas públicas e privadas e a participação efetiva dos 
agricultores envolvidos. Assim, o objetivo geral deste plano é definir propostas alternativas e 
sustentáveis de desenvolvimento para a região, considerando suas potencialidades e 
particularidades. Como parte integrante desse processo, a problemática ambiental que 
envolve a Bacia Hidrográfica como unidade geográfica de análise não pode ser vista 
unilateralmente. Neste ponto, ações envolvendo o uso e o manejo dos recursos naturais da 
referida unidade passarão por análises e abordagens diferenciadas e articuladas com toda a 
dinâmica nela estabelecida.  

Apresentando-se, então, como importante suporte ao objetivo geral proposto, o presente 
estudo buscou de forma específica: 

                                                                 
1 Este estudo contou com a colaboração dos acadêmicos em Agronomia e Engenharia Florestal, 
respectivamente, Beatriz do Prado Mendes e Daniel Caetano Oller, bolsistas/estagiários da disciplina de 
Extensão Rural; além do efetivo apoio do Auxiliar Acadêmico Mário Eduardo Bianconi Baldini e do 
Técnico em Agropecuária Anselmo Ribeiro, todos ligados ao Departamento de Economia e Sociologia 
Rural da Faculdade de Ciências Agronômicas da UNESP/Campus de Botucatu, a quem os autores 
agradecem. 
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1. Identificar diferentes tipos de produtores rurais localizados na Microbacia Hidrográfica 
da Cabeceira do Rio Pardo, oferecendo aos serviços de extensão possibilidades de 
intervenções apropriadas a cada um deles no sentido de conservar, implantar ou 
ampliar a cobertura vegetal do entorno de seu principal curso d’água e seus 
mananciais. 

2. Promover, articuladamente, um trabalho piloto, modular, de diagnóstico e planejamento 
interinstitucional e participativo ao nível dos agricultores. 

Posto isto, o presente capítulo, visando apresentar didaticamente a experiência em curso, 
segue a seguinte estruturação: no item I apresenta-se o quadro geral em que o objeto de 
análise se insere, contando, também, com um pequeno resgate histórico da atuação 
governamental na área de estudo. A base teórica que sustenta a construção de um 
planejamento de intervenções na região, bem como as metodologias de trabalho utilizadas 
compõem o item II. Alguns resultados são apresentados no item III, e no IV e último item 
algumas considerações gerais são apresentadas, objetivando abrir pontos temáticos para 
discussão e reflexão da problemática em questão. 

I - QUADRO GERAL  
 

 
 Figura 1: Localização Geográfica da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo no Estado de São 

Paulo e Brasil.  
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Fonte: Adaptado de Casa da Agricultura2 e Prefeitura Municipal de Pardinho. Delegacia Agrícola 
de Botucatu. DIRA Sorocaba - CATI -SAA. Março, 1993. J. A. Santini.  

 
a) Características da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo 

Localizada a oeste do Estado de São Paulo, a Bacia Hidrográfica do Rio Pardo abrange mais 
de trinta municípios, sendo que suas principais nascentes estão localizadas no município de 
Pardinho (figura1). O principal curso d’água da Bacia, o Rio Pardo, após percorrer cerca de  
260 quilômetros, tem sua foz no Rio Paranapanema, na divisa de dois municípios, Ourinhos 
e Salto Grande, ambos no Estado de São Paulo. O Rio Paranapanema, por sua vez, 
contribui para a formação da Bacia do Rio Paraná, abrangendo importantes regiões do 
Brasil, como o oeste e sudoeste do Estado de São Paulo, leste do Estado do Mato Grosso 
do Sul e noroeste e oeste do Estado do Paraná, além da Argentina, Paraguai e Uruguai. 

A Bacia Hidrográfica do Rio Pardo atinge cerca de 3% da área total do Estado de São Paulo, 
abrigando 615.464 habitantes (SEADE, 1996), o que corresponde a aproximadamente 2% da 
população total do Estado. A Bacia se destaca por seus aspectos fisiográficos e sócio–
econômicos, sendo sua rede hidrográfica utilizada pelos municípios para fins de 
abastecimento urbano, industriais, irrigação, lazer, entre outros. Os diferentes tipos de solos 
encontrados (Areia Quartzoza Álica –AQa, Hidromórficos –HI, Latossolo Roxo Distrófico –
LRd, Latossolo Vermelho Escuro Distrófico -LEd, Podzólico Vermelho Amarelo Eutrófico -
Pve, Podzólico Vermelho Amarelo Distrófico -PVd, Terra Roxa Estruturada Distrófica -TE) 
proporcionam o desenvolvimento de uma rica diversidade de explorações econômicas. 

O quadro 1 apresenta os principais tipos de solos encontrados na Microbacia da Cabeceira 
do Rio Pardo e algumas das principais características agronômicas inerentes aos mesmos. 

 

Tipos de Solos  Principais Características Agronômicas  

 
LEd - Latossolo Vermelho Escuro 
Distrófico 

Solos profundos, férteis, alta potencialidade agrícola, 
relevo suave, próprio para culturas anuais e perenes, 
pastagens e reflorestamento 

 
LRd - Latossolo Roxo Distrófico 

Solos profundos, férteis, relevo suave e próprio para 
culturas anuais e perenes, pastagens e reflorestamento 

 
PVd – Podzólico Vermelho 
Amarelo Distrófico 
 

Solos de média fertilidade, com problemas de erosão, 
mais apropriados para culturas perenes, pastagens e 
reflorestamento 

 
HI - Hidromórficos  

Solos com lençol freático alto, topografia plana, tendo 
como uso mais apropriado a preservação permanente 

Quadro 1. Tipos de Solos Encontrados na Microbacia Hidrográfica da Cabeceira do Rio Pardo e 
Suas Principais Características Agronômicas3 

 
Unidades de exploração familiares e patronais4 dividem-se na produção de arroz, feijão, 
milho e soja. Ao lado dessas, a silvicultura, a fruticultura, a caprinocultura, a suinocultura, a 
equinocultura e a bovinocultura (leite, corte e mista), marcam importante presença.  

                                                                 
2 Escritórios, de abrangência local, espalhados pelos municípios do Estado de São Paulo, responsáveis 
pela Assistência Técnica e Extensão Rural, ligados à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 
Governo. 
3 Fonte: Casa da Agricultura de Botucatu/SP, 1998. 

 
4 Sobre a estrutura da produção no campo brasileiro ver KAGEYAMA & BERGAMASCO (1989/90).  
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Do ponto de vista da vegetação, a biodiversidade é expressiva. Estão presentes matas de 
transição e atlântica, vegetação de cerrado e campo cerrado, contando ainda, segundo 
TORNERO (1996), com “(...) espécies isoladas do Pinheiro-do-Paraná (Araucaria 
brasiliensis), testemunho de um clima pretérito mais frio.” 

Marcantes formações geológicas são encontradas, com destaque para as “Cuestas 
Basálticas” que se apresentam como uma linha festonada de escarpas, representada na 
região pela “Cuesta” de Botucatu. A “Cuesta”, além de grande beleza cênica, constitui um 
importante divisor de águas, de cuja encosta nascem muitos cursos d’água e várias fontes 
hidrotermais.  

Formações geológicas aqüíferas afloram na área, formando um confinamento de águas 
subterrâneas com características excepcionais que se distribuem por todo o oeste paulista. 
Por todas essas características, e por serem zonas de recarga dos aqüíferos, é que parte 
dessa Bacia Hidrográfica foi declarada Área de Proteção Ambiental - APA5. Os municípios 
dessa Bacia, dentro dos limites da APA, são Avaré, Botucatu, Itatinga, Pardinho e São 
Manuel (CETESB, 1985). Nesse contexto, o município de Pardinho se destaca por conter as 
principais nascentes do Rio Pardo, principal curso d’água da Bacia. Próximo a Pardinho, 
também na “Cuesta”, localiza-se o município de Botucatu, que apresenta um grande 
adensamento populacional, o que é preocupante em termos da pressão sobre os recursos 
naturais. 

Ainda em termos ambientais, deve-se destacar a erosão que ocorre em algumas áreas em 
função das características naturais dos solos. Esse processo natural tem-se intensificado 
em razão de práticas inadequadas de uso e manejo do solo, acarretando, entre outras 
coisas, o depauperamento do solo e o assoreamento de rios e represas. Algumas áreas do 
município de Botucatu possuem alto grau de criticidade em relação à erosão. Grande parte 
da vegetação nativa foi suprimida para dar espaço às atividades agropecuárias, e, em alguns 
casos, para o reflorestamento com espécies exóticas. TORNERO (1996), em estudo 
comparativo entre os anos de 1962 e 1977, confirma o aumento da área ocupada por 
lavouras anuais e reflorestamento, ao mesmo tempo em que se verifica uma redução da 
área ocupada por mata e mata ciliar na Microbacia Hidrográfica da Cabeceira (ampliada) do 
Rio Pardo. Além disso, a Bacia sofre também as conseqüências causadas pelo uso 
indiscriminado de agrotóxicos e despejo de esgotos domésticos, com baixa freqüência de 
tratamento. 

b) Histórico das Intervenções Governamentais na Região da Cabeceira do Rio Pardo 

Dado o conhecimento da realidade e com a preocupação da preservação do meio ambiente, 
extensionistas da Casa da Agricultura de Botucatu iniciaram, em 1986, ações de caráter não 
oficial, cujo objetivo era promover, no município, a conservação da água e do solo da Bacia 
do Rio Pardo. Essas ações de cunho ambiental buscaram diferenciar-se dos trabalhos até 
então desenvolvidos pelas instituições governamentais, nas quais, de forma pontual, 
priorizou-se, com pouco sucesso, a solução de problemas de desequilíbrio do meio 
ambiente apenas através da reconstituição da mata ciliar do entorno do Rio Pardo por 
intermédio da doação, aos produtores, de espécies vegetais adaptadas à região. 

No sentido de aprofundar as análises e criar condições para a transformação das ações 
pontuais de caráter informal, em projeto reconhecido pela hierarquia institucional, o referido 
órgão de assistência técnica e extensão rural realizou, em 1988, o cadastramento dos 
produtores de Botucatu localizados na área de abrangência da Bacia, próxima à represa de 
captação de água para abastecimento urbano do município. Especial ênfase é dada à região 
caracterizada pela presença da agricultura convencional, ocupada por imigrantes de origem 
asiática6, particularmente  chineses e japoneses, a partir do final dos anos 50 e início dos 
anos 60. Após tornar-se oficial, as ações empreendidas passam a dar especial atenção ao 
desenvolvimento de trabalhos junto aos pequenos córregos que deságuam no Rio Pardo. 
                                                                 
5 Decreto Estadual n.º 20.960 de 08 de junho de 1983. 
6 As Colônias Santa Marina e Porteirinha representam bem essa situação. 
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A partir de 1990 decidiu-se estender o trabalho à região das nascentes do Rio Pardo, 
localizadas no município de Pardinho, e a Casa de Agricultura desse município também 
envolveu-se nos trabalhos. As ações consistiram, basicamente, em palestras, orientações 
técnicas e visitas a produtores rurais, com o objetivo de conscientizá-los da importância da 
conservação do solo como fator de incremento à produção e de preservação do meio 
ambiente.  

Relativa parcela dos produtores, no entanto, “resistiram” à adoção das orientações técnicas 
recomendadas e esse fato foi visto, pelos extensionistas, como um sério empecilho à 
continuidade das ações. Em 1992, uma nova estratégia foi adotada, dessa vez na área de 
educação ambiental, pois foi sentida a necessidade de um envolvimento maior da sociedade 
nas ações. O objetivo era sensibilizar e conscientizar a comunidade sobre a importância de 
se preservar a água e o solo de uma região. O público alvo, em um primeiro momento, era 
crianças em idade escolar, mas devido ao resultado insatisfatório dessa experiência, 
passou-se, num segundo momento, a trabalhar com os professores da rede pública de 
ensino. Uma vez capacitados, caberia a esses a responsabilidade pelas atividades de 
conscientização das crianças. 
 

Dessa forma, montou-se uma experiência piloto onde foram treinados aproximadamente 80 
professores, contando com o apoio, ainda que informal, da Delegacia de Ensino de Botucatu. 
Como parte dessas ações e com o intuito de dinamizar o aprendizado do público alvo, foi 
implantado no município, em parceria com a SABESP7, um viveiro para produção de mudas 
de espécies nativas para fins de recomposição das matas ciliares do Rio Pardo e afluentes. 
No entanto, por razões diversas, as instituições envolvidas demonstraram pouco interesse 
pela continuidade dessa iniciativa, com reflexos diretos junto aos extensionistas, professores 
e alunos. As ações foram, então, paralisadas. 

Em paralelo a esse processo, percebeu-se, a partir dos anos 90, uma maior aproximação 
entre docentes das Faculdades ligadas às ciências agrárias e biomédicas da UNESP de 
Botucatu e os técnicos extensionistas.  Essa aproximação gerou alguns trabalhos em 
parceria, tais como o monitoramento de parâmetros físico-químicos da água do Rio Pardo e 
afluentes e um detalhado levantamento do solo da cabeceira do rio. 

A partir de 1997, iniciaram-se novos esforços no sentido de integrar todos os trabalhos em 
andamento e elaborar um Plano de Desenvolvimento Rural para a Bacia Hidrográfica do Rio 
Pardo, através do conhecimento mais aprofundado de sua realidade. Em parceria com a 
UNESP, com apoio da Faculdade de Engenharia Agrícola da UNICAMP, e outros órgãos do 
Estado, foi proposto a elaboração de um diagnóstico com enfoque mais qualitativo, visando 
identificar e caracterizar os diferentes tipos de produtores rurais que pudessem servir de 
base para as futuras intervenções.  

Tentou-se, dessa forma, interligar a pesquisa, o ensino e a extensão universitária da 
Faculdade de Ciências Agronômicas da UNESP de Botucatu em conjunto com ações 
práticas desenvolvidas por instituições de variadas esferas do Governo Estadual. Destaca-
se neste contexto a participação dos alunos de graduação da disciplina de Extensão Rural 
de vários cursos da Faculdade de Ciências Agronômicas da UNESP-Botucatu, 
especialmente durante a etapa de levantamento de dados em campo. 

 

 

 

                                                                 
7 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. 



 6

II - REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLOGIA DE TRABALHO 

a) Orientações Teóricas  

Fenômenos atribuídos às mudanças que irão afetar as comunidades e seus territórios 
podem ter um papel fundamental para o desenvolvimento regional e para as relações futuras 
entre os grupos sociais de diferentes interesses. Ao se tomar conhecimento da história de 
uma região é possível modelar tais mudanças, seus movimentos e as regulações a elas 
associadas, uma vez que a realidade atual é fruto de uma determinada dinâmica social em 
um espaço dado. Numa paisagem historicamente definida, a qualificação desses fenômenos 
permite situar as mudanças em nível espaço-temporal e seus reflexos nas relações sociais 
dentro e fora da comunidade. 

A microbacia hidrográfica, tomada como unidade de análise, é entendida como a base 
geográfica para se tratar a ocupação do espaço físico, enquanto gestão e monitoramento 
dos recursos naturais voltados a um planejamento regional agro-ambiental, recoberto por 
ações multi-institucionais (BERGAMASCO, coord., 1989).  

No entanto, é preciso atentar que tal unidade fisiográfica, drenada por cursos d’água 
conectados que convergem para um leito comum maior e fronteirizados por espigões, nem 
sempre coincide com os limites políticos municipais, e mesmo com espaços regionais 
econômicos, historicamente construídos pelo desenvolvimento das forças sociais de 
produção. Ademais, vários dados são coletados tendo a propriedade rural como base das 
análises (especialmente as estatísticas oficiais), e nesse caso, necessita-se cuidados na 
síntese de informações provenientes de unidades com diferentes contornos (microbacias, 
comunidade rural e unidades de gestão agropecuária), mas que se sobrepõem em 
diagnósticos e explicações de diferentes áreas ou situações agrícolas/agrárias, face à 
necessidade de se compatibilizar o planejamento local com uma dinâmica maior 
regionalizada. 

Quando se fala em desenvolvimento, ainda mais quando se pensa em sustentabilidade, 
surge de imediato a necessidade de se raciocinar em termos sistêmicos, isto porque, para 
se ter conhecimento e entendimento integral da realidade, é fundamental reportar-se à noção 
de conjunto de elementos organizados e integrados. O enfoque sistêmico permite pensar o 
desenvolvimento como uma evolução conjunta das forças naturais e da ação da sociedade 
humana. No entanto, observar a realidade como sistemas não elimina o racionalismo 
analítico, mas lhe circunscreve o papel de identificar características e propriedades inerentes 
a cada elemento que compõe o todo. 

A definição de sistemas de BERTALANFFY (1973) como um conjunto de unidades em inter-
relações mútuas pode ser expandida para um arranjo de componentes físicos, um conjunto 
ou coleção de coisas, unidas ou relacionadas de tal maneira que formam e/ou atuam como 
uma unidade, uma entidade ou um todo (BECHT, 1974). A estrutura e funcionamento de um 
sistema permite descrever modelos para tornar compreensível determinado fenômeno ou 
realidade.  

Um sistema é formado por elementos inter-relacionados por uma rede de comunicações e 
circunscritos por um limite (fronteira) que o separa de seu meio envolvente. O corpo 
humano, encarado como um sistema, tem cada um de seus órgãos funcionando 
separadamente, porém intimamente correlacionados e perfeitamente fronteirizados pelos 
tecidos e outros tegumentos que o recobrem. 

Como em qualquer área do conhecimento, o enfoque sistêmico também pode ser aplicado 
no meio rural, e inclusive no processo de produção agrícola. Dada a complexidade, a 
presença do aleatório e o dinamismo da produção agrícola, o enfoque sistêmico tem maior 
potencial para o conhecimento da realidade do que apenas o estudo esmiuçado do enfoque 
analítico que, pela sua abordagem, não consegue integrar as dinâmicas dos fenômenos 
responsáveis por mudanças espaço-temporais. Existem vários níveis (escalas de 
observação) para se estudar sistemicamente o meio rural. Os conceitos mais importantes 
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se reportam ao sistema agrário de produção, cultivo e criação, primeiras transformações e 
aos itinerários técnicos (Quadro 2). 

Assim, uma unidade de exploração agrícola observada como um sistema compreende, a 
grosso modo, uma fronteira delimitada pelo limite físico da propriedade e elementos 
constitutivos, representados pelos sistemas de cultivos e criações e por estoques formados 
pelo capital em máquinas, equipamentos e insumos, inter-relacionados entre si. 

 

Sistema Agrário Um sistema agrário corresponde aos modos de explorações 
agrícolas de um espaço historicamente constituído por uma 
sociedade, resultado da combinação de fatores naturais, sócio-
culturais, econômicos e técnicos. É o resultado da interação de um 
sistema bio-ecológico e um sistema sócio-cultural, através de 
práticas que vêm do conhecimento técnico acumulado, e que 
responde às condições e às necessidades sociais do momento. 

Sistema de 
Produção Agrícola 

É a combinação, no espaço e no tempo, de quantidades de força de 
trabalho e de diversos meios de produção como terra, máquinas e 
equipamentos, benfeitorias e insumos para a obtenção de diferentes 
produções agrícolas, vegetais ou animais. Engloba os subsistemas 
de cultivo, criação e de primeira transformação dos produtos 
agrícolas na unidade de exploração. 

Itinerário Técnico São conjuntos lógicos e ordenados de operações aplicadas a uma 
espécie vegetal ou a um produto animal. 

Sistema de Cultivo Consiste na aplicação de itinerários técnicos em uma superfície de 
área onde exista homogeneidade de cultivos vegetais. Trata-se de 
um arranjo espacial e cronológico de populações de cultivos, com 
entradas de radiação solar, água e nutrientes, e saídas de biomassa 
com valor agronômico. 

Sistema de 
Criação 

É também um arranjo espacial e cronológico das populações de 
animais com entradas de alimentos e água, e saídas de carne ou 
outros produtos animais. À semelhança do sistema de cultivo, 
refere-se aos animais de uma mesma espécie, distribuídos por 
idade e sexo, e submetidos a itinerários técnicos definidos. 

Sistema de 
Primeiras 
Transformações 

Trata-se das primeiras transformações realizadas nos produtos 
agropecuários, ainda na unidade de exploração agrícola, em termos 
de descascamento, seleção, embalagem ou industrialização 
primária, entre outras. 

Quadro 2. Definições de Sistemas no Meio Rural8 
 

Um modelo simplificado do funcionamento de um sistema agrário a partir de seus elementos 
definidores pode ser visualizado na figura 2. 

 

                                                                 
8 Fonte: MAZOYER, 1989 e DUFUMIER, 1996. 
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Figura 2. Modelo Simplificado do Funcionamento e Elementos de um Sistema Agrário9 

 

A escolha da escala de observação depende dos objetivos, dos recursos e do tempo 
disponíveis, do conhecimento da realidade. Um dos métodos mais aplicados é o método de 
diagnóstico rápido de sistemas agrários que tem apresentado bons resultados, no Brasil e 
em outros países, na realização de trabalhos de planejamento regional participativo e 
extensão rural. 

Cinco princípios básicos orientam essa metodologia: 

1) adoção de passos progressivos seqüenciais do geral para o específico; 

2) busca de explicações históricas para os principais fatos da realidade atual; 

3) criação de estratificações em termos ambientais, sociais e econômicos (zonea-
mento ambiental, tipologia de produtores e de sistemas de produção); 

4) análises com base em sistemas  (sistema agrário, de produção, de cultivo e 
criação), privilegiando as relações entre os fatos ecológicos, técnicos e sociais; 

5) definição de amostra não aleatória, ou seja, indivíduos selecionados por terem o 
conhecimento histórico da construção da paisagem atual. 

E as análises com base em sistemas envolvem três grandes etapas: 

• análise global da região; 

• tipificação dos produtores; 

• caracterização e avaliação econômica dos sistemas de produção. 

A análise global tem por objetivo identificar as principais heterogeneidades existentes na área 
em estudo, delimitando zonas internamente homogêneas e diferentes entre si. Busca-se 
com este zoneamento identificar as potencialidades e limitações agro-ecológicas e sócio-

                                                                 
9 Fonte: Adaptado de DURAND (s.d.) 
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econômicas que condicionam e/ou condicionaram a diversidade e a evolução dos sistemas 
de produção agrícola em cada espaço geográfico. 

Para delimitação das zonas heterogêneas trabalha-se com mapas temáticos, com leituras 
de paisagem e com entrevistas históricas. 

Os mapas temáticos, cartografados numa mesma escala, são sobrepostos com vistas a 
evidenciar as correlações existentes entre o meio físico (clima, solo, relevo, hidrografia), o 
meio biológico (vegetação natural e cultivada, fauna nativa e domesticada) e o ambiente 
sócio-econômico (infra-estrutura, estrutura fundiária, população, tipos de atividades 
agropecuárias e silviculturais, entre outros). Estas informações podem ser obtidas através 
de fotografias aéreas, imagens de satélite, mapas, levantamentos de campo e entrevistas 
pessoais (BITTENCOURT & BIANCHINI, 1996). 

A leitura da paisagem consiste em visitas de especialistas à área com o objetivo de, 
visualmente, identificar as principais heterogeneidades do meio físico, biológico e sócio-
econômico. A participação dos produtores rurais nessa etapa é bastante produtiva inclusive 
no sentido da reconstituição histórica da paisagem. 

As entrevistas históricas devem ser realizadas junto às pessoas mais antigas na região, 
conhecedoras da história de construção da paisagem atual e preferencialmente ligadas à 
agricultura. Produtores rurais são os interlocutores ideais pois foram atores, sujeitos ativos 
no processo de artificialização dos sistemas naturais. Nestas entrevistas procura-se 
relacionar os fatos cronologicamente, estabelecendo as correlações entre elementos 
ecológicos, tecnológicos e sócio-econômicos na constituição das principais trajetórias de 
acumulação dos produtores rurais e na diferenciação dos sistemas de produção. 

Ao final dessa etapa é possível estabelecer uma tipologia preliminar dos produtores rurais da 
região, junto aos quais são realizados, a posteriori, levantamentos detalhados para 
caracterização e avaliação dos sistemas de produção. É importante ressaltar que se trata de 
um processo de tipificação de produtores e não de sistemas de produção, pois para cada 
produtor-tipo poderá haver correspondência de diferentes sistemas de produção. A 
identificação de diferentes tipos de produtores se dá em termos de trajetórias de 
acumulação, estas decorrentes de diferenciações quanto à disponibilidade de meios de 
produção como quantidade e qualidade da terra, capital e mão-de-obra, acesso ao crédito, 
tecnologia, mercado e assistência técnica. Ou seja, a tipificação de produtores é uma 
categorização sócio-econômica, exprime uma racionalidade, uma evolução histórica e uma 
lógica específica de produzir, representada por seus sistemas de produção. 

Na caracterização dos sistemas de produção faz-se levantamentos quantitativos e 
qualitativos referentes à unidade de exploração em termos dos meios de produção (terras 
próprias, arrendadas e em parceria e sua localização; qualidade do solo; rebanho - número 
de cabeças, raça, sexo; máquinas e equipamentos - número, tamanho/potência, propriedade 
ou não, etc.), dos diferentes sistemas de cultivos e de criações, e da disponibilidade de mão-
de-obra, tanto familiar quanto contratada.  

Em seguida, procede-se às análises cruzadas entre os sistemas de cultivos e de criações 
identificados e caracterizados. Diversas planilhas representando os calendários anuais de 
ocupação da mão-de-obra, uso das máquinas e equipamentos, entradas e saídas 
monetárias são analisadas vis-à-vis os fluxos de fertilidade da exploração no tempo e no 
espaço e os custos de oportunidade10. 

A última etapa refere-se à avaliação econômica anual dos sistemas de produção privilegiando 
os cálculos de produção bruta, valor agregado na unidade de produção (riqueza gerada), 
custos diretos, custos indiretos e depreciações. 
                                                                 
10 Fluxos de fertilidade se referem às transferências de nutrientes na forma de produtos agrícolas, 
insumos químicos e subprodutos vegetais e animais, entre os sistemas de cultivo, animal e o meio 
físico. Custos de oportunidade são os preços que os produtos ou fatores de produção poderiam 
conseguir em usos alternativos. 



 10

 

b) Caracterização da Área 

O município de Pardinho, localizado a duzentos quilômetros da cidade de São Paulo, 
assume, como visto anteriormente, vital importância na concretização do objetivo proposto, 
uma vez que é nesse pequeno município que se encontram as principais nascentes do Rio 
Pardo. 

Com área de aproximadamente 20.000 hectares e população total de 4.057 habitantes 
(SEADE,1996), Pardinho possui economia baseada, em grande parte, na exploração de 
lavouras anuais e pecuária de leite, de corte e mista. 

A área focalizada neste trabalho, cerca de 5.365 hectares, refere-se a uma parcela da Bacia 
Hidrográfica do Rio Pardo, especificamente sua cabeceira e principais nascentes, bem 
como a região da divisa de Pardinho com o município de Botucatu. 

Para facilitar e agilizar as ações de coleta de dados, a Microbacia Hidrográfica da Cabeceira 
do Rio Pardo foi dividida em 2 setores nos quais, preliminarmente e do ponto de vista 
quantitativo, aplicou-se, num deles, um formulário de atualização do meio físico visando 
recolher dados quanto à preservação dos recursos naturais e utilização de práticas de 
conservação de solo e água: 

- setor 1: neste local inserem-se, num total de 2.765,64 hectares, unidades de 
exploração agrícola, em número de 15, que margeiam diretamente o Rio 
Pardo; 

- setor 2: demais unidades de exploração agrícola que não margeiam diretamente o rio, 
num total de 2.599,36 hectares. 

No intuito de melhor captar possíveis e importantes heterogeneidades,  o setor 1 foi dividido 
em dois subsetores: 

subsetor 1a:  correspondente ao entorno das principais nascentes do Rio Pardo até o 
represamento de suas águas para utilização no abastecimento urbano de 
Pardinho, totalizando 186,34 hectares. Nesse subsetor, delimitou-se, também, 
uma área florestada de proteção de mananciais e cursos d’água, de 
aproximadamente 3,63 hectares, onde estão localizadas, de forma mais 
precisa, as primeiras e principais nascentes do Rio Pardo. Nessa área 
aplicou-se o chamado Levantamento Ecológico Rápido, ou seja, a 
identificação de indivíduos arbóreos em nível de família, gênero e espécie, 
quando possível, através de observações no campo e coleta de material 
botânico. Cada espécie foi classificada visualmente em relação à sua 
abundância. 

subsetor 1b:   compreendendo o restante da área, num total de 2.579,3 hectares. 

 

III – RESULTADOS 

Apresenta-se a seguir os resultados obtidos ao longo de 1997, em função das atividades de 
trabalho desenvolvidas. É importante salientar que os sub-itens III.1 e III.2 dizem respeito à 
Microbacia da Cabeceira do Rio Pardo como um todo, ou seja, referem-se aos seus 5.365 
hectares. O subitem III.3 é caracterizado, por sua vez, pela especificidade dos resultados 
circunscreverem-se a uma pequena área inserida no denominado subsetor 1a. A partir daí, 
os resultados que constam nos subitens  III.4, III.5 e III.6 estão relacionados exclusivamente 
ao setor 1 (subsetor 1a  e subsetor 1b). 

 

III.1. Etapas Percorridas 
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De forma esquemática, assim foram definidas as etapas a serem percorridas com vista ao 
alcance dos objetivos propostos (Figura 3): 

 

 
 

Figura 3. Etapas a Serem Percorridas para Alcance dos Objetivos Propostos.  
 
III.2. Diagnóstico Preliminar da Realidade Agrícola do Município de Pardinho 
 
As primeiras impressões colhidas sobre a realidade rural da Microbacia junto aos técnicos 
governamentais que atuam na Extensão Rural e no Fomento Florestal, e que se tornaram 
um referencial ex-ante para o prosseguimento do estudo, apontaram para o seguinte quadro: 
  

⌦ elevada concentração fundiária; 
⌦ descapitalização geral dos produtores; 
⌦ pecuária leiteira tradicional como atividade principal e concorrencial à mata ciliar: 

♦ baixa produtividade do rebanho; 
♦ pastagens plantadas antigas e depauperadas; 
♦ manejo inadequado do rebanho; 

⌦ lavouras anuais: 
♦ cultivadas em grandes unidades; 
♦ retração da área plantada junto às pequenas explorações, cedendo lugar a 

pastagens ou ao abandono; 
⌦ presença discreta (não marcante) de práticas de conservação de solo e água; 
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III.3. Identificação das Espécies Arbóreas junto às Principais Nascentes do Rio Pardo 

A composição da vegetação, realizada pelo Levantamento Ecológico Rápido, apontou para a 
presença de aproximadamente 50 espécies arbóreas, sendo que cerca de 20 delas foram 
classificadas como abundantes, com destaque para Cedrela fissilis (Cedro), Inga uruguensis 
(Ingá), Euterpe edulis (Palmito) e Miconia cinnamomifolia (Jacaritão).  

Em nível de família botânica, fazem-se representar, dentre as mais abundantes: 
Leguminosae/Caesalpinaceae,Leguminosae/Mimosoideae, Araliaceae, Cecropiaceae, 
Leguminosae/Papilionoideae, Sapotaceae, Sapindaceae, Myrtaceae, Tiliaceae, Palmae, 
Myrsinaceaea, Styracaceae, Bignoniaceae, Anacardiaceae, Compositae, Annonaceae, 
Euphorbiaceae, Lauraceae, Melastomaceae e Meliaceae; com maior ocorrência das quatro 
últimas. 

 

III.4. Estrutura Fundiária 

Quanto à questão da estratificação em relação à área, importante diferenciação entre os 
subsetores se fez presente, conforme demonstra o Quadro 3: 

 

                                              SUBSETOR 1a                                  SUBSETOR 1b 
                                               (nascente)                                         (curso d’água) 
Estrato de área 

(ha) 
% de 

propriedades  
% da área % de 

propriedades  
% da área 

até 50 80 61,03 50 4,84 
50,1 a 100 20 38,97 20 4.65 
100,1 a 200 - - 10 5,07 
300 a 400 - - 10 15,02 

mais de 1.000  - 10 70,42 
Quadro 3:  Estrutura Fundiária por Subsetores da Microbacia Hidrográfica da Cabeceira do Rio 

Pardo, 1997/9811 
 
Ressalta-se que a propriedade jurídica foi o único modo de apropriação da terra encontrado 
e o tamanho das unidades variou de 4,8 a 1.815 hectares.  

 

III.5.  Preservação dos Recursos Naturais e Práticas de Conservação da Água e do 
Solo 

Os primeiros e mais relevantes resultados da atualização e ampliação dos dados referentes 
à preservação dos recursos naturais e às práticas de conservação do solo e água, colhidos 
por intermédio da aplicação de formulários em campo, são, resumidamente, colocados a 
seguir. 

No total de propriedades do setor, as nascentes, presentes em cerca de 75% delas são, na 
sua maioria, desprotegidas de vegetação adequada dentro da largura legal vigente12 (raio 
mínimo de 50 metros). A mesma situação é encontrada com relação ao curso do Rio Pardo, 
muito embora, nesse caso, a largura mínima legal13 da faixa marginal seja de 30 metros. As 
áreas degradadas encontradas em aproximadamente 30% das propriedades são 
caracterizadas por processos erosivos. 

                                                                 
11 Fonte: pesquisa de campo.1997/98. 
12 Código Florestal. Lei nº 4.771, de 15/09/1965, alterada pela Lei nº 7.803, de 18/07/1989.  
13 Idem. 
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Quanto à utilização de práticas agrícolas que contribuem para a conservação do solo e da 
água, a figura 4 aponta as principais ocorrências. 

 

Práticas agrícolas visando a conservação do solo
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Figura 4: Propriedades, às Margens da Cabeceira do Rio Pardo, que Utilizam Práticas Agrícolas 

Visando a Conservação do Solo e da Água, em Porcentagem14 
 

Vale salientar que, embora a calagem possua um alto índice de utilização, tal prática, em 
muitos casos, é adotada sem a prévia análise da terra. 

 

III.6. Matriz Preliminar da Heterogeneidade  

A reconstrução histórica da paisagem e a tipificação dos produtores estão sendo realizadas 
através de entrevistas junto aos atores sociais representativos da heterogeneidade local, os 
chamados interlocutores privilegiados, tendo por base os seguintes critérios gerais: 

• A produção de alimentos básicos; 

• A estrutura fundiária; 

• A produção familiar; 

• As relações de produção; 

• A produção agrícola e relações com as práticas de conservação de solo e água; 

• A produção agrícola e relações com a mata ciliar e com outros maciços florestais; 

• A trajetória de acumulação do produtor; 

• A agricultura e o papel dos governos federal, estadual e municipal; 

• A forma de encaminhamento e resolução dos problemas por parte dos produtores; 

 

As informações e dados obtidos foram analisados à luz das diretrizes metodológicas 
apresentadas no item II. Isto resultou na construção de uma Matriz Preliminar de 
Heterogeneidade, composta por 4 grandes tipos de produtores e 4 sub-tipos, conforme 

                                                                 
14 Fonte: pesquisa de campo. 1997/98. 
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mostra o quadro 4: 

 
Tipos e Sub-tipos de Produtores Características Gerais  

Tipo 1 
 
 
   Sub-tipo 1 A 
 
 
 
   Sub-tipo 1 B 

Grande produtor de leite com preocupação em relação 
aos recursos naturais. 
 
Grande produtor de leite com preocupação em relação 
aos recursos naturais. Presença de lavouras anuais na 
propriedade. 
 
Grande produtor de leite com preocupação em relação 
aos recursos naturais. Lavouras anuais ausentes ou 
pouco marcantes na propriedade. 

Tipo 2 
 
 
   Sub-tipo 2 A 
 
 
 
   Sub-tipo 2 B 

Grande produtor de leite com pouca preocupação em 
relação aos recursos naturais. 
 
Grande produtor de leite com pouca preocupação em 
relação aos recursos naturais. Presença de lavouras 
anuais na propriedade. 
 
Grande produtor de leite com pouca preocupação em 
relação aos recursos naturais. Lavouras anuais ausentes 
ou pouco marcantes na propriedade. 

Tipo 3 
 
 
   Sub-tipo 3 A 
 
 
 
   Sub-tipo 3 B 

Pequeno produtor de leite com preocupação em relação 
aos recursos naturais. 
 
Pequeno produtor de leite com preocupação em relação 
aos recursos naturais . Presença de lavouras anuais na 
propriedade. 
 
Pequeno produtor de leite com preocupação em relação 
aos recursos naturais. Lavouras anuais ausentes ou 
pouco marcantes na propriedade. 

Tipo 4 
 
 
   Sub-tipo 4 A 
 
 
 
   Sub-tipo 4 B 

Pequeno produtor de leite com pouca preocupação em 
relação aos recursos naturais. 
 
Pequeno produtor de leite com pouca preocupação em 
relação aos recursos naturais. Presença de lavouras 
anuais na propriedade. 
 
Pequeno produtor de leite com pouca preocupação em 
relação aos recursos naturais. Lavouras anuais ausentes 
ou pouco marcantes na propriedade. 

Quadro 4. Descrição dos Tipos e Sub-tipos Encontrados 

 

 

 

IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Inúmeras práticas agrícolas vêm contribuindo, ao longo do tempo, para o agravamento de 
problemas ambientais com sérias conseqüências para a comunidade. 

A redução da cobertura vegetal de proteção de mananciais e cursos d’água é, sem dúvida 
alguma, preocupante. A utilização indiscriminada de agrotóxicos e o assoreamento dos rios 
comprometem o abastecimento de água da população, prejudica a agricultura, desestimula o 
turismo, desequilibrando ainda mais os sistemas urbanos e rurais já historicamente 



 15

fragilizados devido ao modelo excludente de desenvolvimento adotado no País. 

Porém observa-se que, se de um lado, a preservação e reposição de matas ciliares em 
áreas estratégicas ou degradadas é interessante no sentido da melhoria da qualidade da 
água e manutenção do regime hídrico, resultando assim na diminuição do carregamento de 
agrotóxicos e de material sólido - fatores estes que contribuem para o aumento dos níveis de 
poluição e assoreamento de cursos d’água com comprometimento da qualidade e do volume 
de água, por outro lado, ações que objetivem o repovoamento ciliar, a conservação do solo e 
da água, dentre outras, são práticas que, desvinculadas do contexto dinâmico de uma 
região, não vêm encontrando as respostas esperadas. 

Assim, é importante assinalar que a paisagem atual da Microbacia Hidrográfica da Cabeceira 
do Rio Pardo foi construída por ações ou omissões de agentes inseridos num contexto que 
se caracteriza pela diversidade de aspectos, vale dizer, não apenas o ambiental, mas 
perpassando o social, o econômico, o tecnológico, o cultural, o político e o institucional. 

A afirmativa acima justifica, portanto, a necessidade de se tentar compreender a relação dos 
homens com a natureza a partir das relações que estes estabelecem entre si ao longo da 
história. 

A abordagem sistêmica da realidade agrária, utilizada neste estudo, vem propiciando, com 
efeito, uma visão mais concreta e dinâmica da evolução da referida Microbacia, fator 
essencial para a elaboração de políticas públicas menos generalizantes. 

O trabalho, por sua vez, encontra-se em fase de execução em campo através das 
entrevistas de caráter histórico com os interlocutores privilegiados. As fases do processo de 
reconstituição histórica da paisagem atual da Microbacia Hidrográfica da Cabeceira do Rio 
Pardo, no município de Pardinho, até aqui percorridas, permitem que sejam inferidas 
algumas observações interessantes. 

Com relação à fase de coleta de dados, vale registrar que a busca e a obtenção de 
informações, além de ter contribuído, em muito, para que o grupo de trabalho aprofundasse 
e detalhasse o conhecimento sobre a Microbacia, ampliou, de forma acentuada, o horizonte 
das necessidades requeridas. 

A identificação das espécies arbóreas de maior ocorrência na área das nascentes, 
utilizando-se métodos aproximativos rápidos e confiáveis, por exemplo, além de atestar a 
biodiversidade existente, já pode viabilizar um programa mais particularizado de produção de 
mudas objetivando a recomposição ciliar. 

Por outro lado, um primeiro diagnóstico da realidade agrícola, elaborada por técnicos da rede 
governamental de extensão e fomento florestal, com o acompanhamento dos pesquisadores 
das Universidades envolvidas, propiciou um rico debate com todo o grupo, definindo pontos 
importantes a serem observados quando da confecção final da matriz de heterogeneidade e 
do aprofundamento dos critérios a serem pesquisados nas entrevistas. 

Uma incursão preliminar na tipificação a partir da heterogeneidade verificada na Microbacia, 
proposta através da divisão em subsetores, apontou para a importante diferenciação em 
termos da estrutura fundiária. Assim, na região correspondente às primeiras nascentes do 
Rio Pardo, as explorações de menores dimensões estão marcadamente presentes, o 
contrário ocorrendo ao longo do Rio Pardo, no município de Pardinho. 

O conhecimento mais detalhado desses sistemas agrários permitirá apontar suas principais 
estratégias de reprodução social, sendo importante ferramenta nas discussões de políticas 
voltadas à preservação de mananciais e cursos d’água. 

Práticas agrícolas de conservação do solo e da água poderão ser mais bem discutidas a 
partir da finalização do diagnóstico proposto, uma vez que parece inviável tratar, de forma 
equivalente, produtores que se apresentam de maneira heterogênea. 

As entrevistas, por sua vez, estão permitindo, por parte da própria comunidade, a 
reconstituição histórica da paisagem atualmente observada, em seus planos ambientais, 
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culturais, econômicos, sociais e políticos. É a partir dessas análises que novos elementos 
estão se incorporando ao processo, oferecendo aos pesquisadores, extensionistas  e 
demais membros da equipe de trabalho uma melhor e mais apropriada dimensão da 
dinâmica social. 

O caráter participativo, preliminarmente estabelecido a partir das entrevistas, deverá assumir 
preponderante papel nas análises da realidade estudada e do planejamento das ações. 
Discutir-se-ão não apenas formas de intervenção possíveis para cada tipo de produtor 
estabelecido, mas também a avaliação dos resultados das ações efetivadas pelos diversos 
segmentos executores. 

Pelo que foi exposto, observa-se, finalmente, que a relação estabelecida entre produtores 
agrícolas e a cobertura vegetal de proteção de mananciais e cursos d’água, não pode deixar 
de ser mediada pelo modelo de desenvolvimento no qual diferentes sistemas produtivos 
foram construídos, interagindo diferentemente com a mata ciliar. 

Reconstruir esse itinerário histórico, tendo como suporte a comunidade e variadas 
instituições, parece ser condição essencial para que novas intervenções sejam, não apenas 
apresentadas, mas principalmente qualificadas na busca da mudança dessa paisagem, ou 
se preferir o leitor, dessa realidade que é dinamicamente construída. 

Finalmente, a prática da interdisciplinaridade e da institucionalidade começa pelas 
dificuldades de linguagem e faz parte de um aprender-fazendo. Essa poderá ser considerada 
satisfatória quando os interlocutores, vencendo suas abordagens baseadas em 
conhecimentos compartimentalizados, conseguirem dialogar com seus pares somando 
ações na direção de um verdadeiro desenvolvimento. 
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