
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

“JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 

CAMPUS EXPERIMENTAL DE OURINHOS 

 

 

 

 

 

 

Welington Leandro do Nascimento 

 

 

 

 

 

A EXTENSÃO RURAL NO ÂMBITO DA GEOGRAFIA: MAPAS DE COMPACTAÇÃO 
E MATÉRIA ORGÂNICA VOLTADOS AOS AGRICULTORES FAMILIARES DO 

BAIRRO ÁGUA DO BARREIRINHO NOS LIMÍTES ENTRE OURINHOS E CANITAR-
SP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OURINHOS - SP  

2015 



UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

“JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 

CAMPUS EXPERIMENTAL DE OURINHOS 

 

 

 

 

 

 

A extensão rural no âmbito da geografia: Mapas de compactação e matéria orgânica 
voltados aos agricultores familiares do bairro água do barreirinho nos limites entre 

Ourinhos e Canitar-SP. 

 

 

Welington Leandro do Nascimento 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à banca examinadora para 
obtenção do título de bacharel em 
Geografia pela Unesp – Campus 
Experimental de Ourinhos 

 

 

Orientador:  Prof. Dr. Edson Luís Piroli 

  

 

 

 

 

Ourinhos – SP 

2015 



 

 

Banca Examinadora 

 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr.  Edson Luís Piroli - Orientador 

 

 

_____________________________________ 

Profª. Drª. Maria Cristina Perusi 

 

 

____________________________________ 

Prof. Dr. Marcelo Dornelis Carvalhal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ourinhos, ___ de _________ de 2015.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pelo menos uma vez na vida precisaremos de um advogado, um médico e um 
arquiteto. Mas pelo menos três vezes por dia precisamos de um agricultor.” 

(Autor Desconhecido) 
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RESUMO 

 A incessante imposição do capital sobre as questões ligadas a terra deixou a 

Extensão Rural e o Agricultor Familiar à margem do histórico da agricultura brasileira. 

Visualizando este panorama, o presente trabalho tem como objetivo proporcionar por 

meio da Extensão Rural e técnicas de agricultura de precisão, mapas de densidade e 

matéria orgânica, um incremento na produção e nos ganhos de forma sustentável a 

parte dos agricultores familiares de Ourinhos e Canitar - SP. Foram analisadas um 

total de sete propriedades com média de 13 pontos coletados de matéria orgânica e 

18 pontos de densidade. O trabalho foi realizado na microbacia do Bairro Água do 

Barreirinho nos limites de Ourinhos e Canitar-SP. Seu desenvolvimento conta com 

uma caracterização do bairro e dos municípios, um breve histórico da Extensão Rural 

no Brasil, conceito de Agricultura Familiar e em seguida uma apresentação dos mapas 

com suas respectivas discussões sobre densidade e matéria orgânica, nos quais se 

obteve uma significativa resposta por meio das análises e mapeamento destas 

características do solo nas propriedades, principalmente com a informação dos índices 

de compactação nas curvas de nível e terraceamentos, além dos apontamentos de 

defasagem na matéria orgânica de alguns pontos das áreas devido ao constante 

revolvimento do solo. 

Palavras-chave: Extensão Rural; Agricultura Familiar; Densidade; Matéria Orgânica, 

Solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Capital incessant imposition over questions about earth let rural extension and familiar1 

agriculture away from  agricultural Brazilian history. Visualizing this panorama, the 

research is aimed at providing an increment on production and profit through rural 

extension and precision agricultural techniques, density maps and organic material to 

some familiar agricultures from Ourinhos and Canitar, São Paulo State, in a 

sustainable way.  It was analyzed seven smallholdings in an average of 13 taken points 

of organic material and 18 density points. That work was done at Bairro Água do 

Barreirinho micro basin on borders of Ourinhos and Canitar. There is a neighborhoods 

and city characterization, a short historic of rural extension in Brazil, familiar agriculture 

concept and a maps presentation with discussion about density and organic material, 

where it has a significant result through analyzing and mapping onto these soil 

characteristics of the smallholdings, mainly the index information of contour curve and 

terracing compactness, beyond indications about a lack of organic material at some 

points on areas because of constantly soil revolving. 

Key words: Rural Extension, Familiar Agriculture, Density, Organic Material, Soil.

                                                           
1 Smallholder agriculture 
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 Figura 1- Momento da troca de experiências entre o agricultor familiar e o aluno de 
extensão. 

Foto: Nascimento (2013) 
  

1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 

A Extensão Rural (ER) está inserida, pode-se dizer, na zona de 
confluência de pelo menos quatro campos do conhecimento – 
agronomia, economia, educação e antropologia – por envolver 
técnicas agropecuárias, avaliações sobre sua importância, viabilidade 
e eficiência econômicas, processos educacionais que visam à 
aprendizagem das técnicas e a formação em geral e; a diversidade 
social, econômica, educacional e cultural dos atores envolvidos 
nesses processos. (VALENTE, 1999, p.63). 

O excerto de Valente (1999) soa como uma tendência que se esforça em 

defender um conceito de Extensão Rural que se contraponha à lógica hegemônica de 

reprodução e dependência econômica que tende a perdurar no campo. No Brasil, a 

história da extensão se confunde com as lutas do agricultor familiar em se manter 

firme no campo com o propósito de viver, produzir, comercializar e “lutar” contra as 

diversas imposições que historicamente não os colocam como protagonistas da 

economia agropecuária dos grandes centros, principalmente “do lado de cá” 

(TENDLER, 2006) da globalização. É a partir dessa perspectiva que brevemente se 

abordará os pressupostos da extensão rural no decorrer deste trabalho. 

Assim, buscando atender uma demanda marginalizada pelas instituições atuais 

e com o objetivo principal de produzir conhecimentos efetivos, coletivos e concretos do 

e no campo, concebido tão e somente no contato direto com o trabalhador do campo 

como observado na Figura 1, surge neste trabalho a proposta de caracterizar e 

analisar um pouco da troca de experiências entre a Universidade e o segmento 

familiar na agricultura, por meio da extensão rural. Foi com este propósito que 

vislumbrou-se a possibilidade de sistematizar este Trabalho de Conclusão de Curso, 

cuja prerrogativa se destina à obtenção do título de Bacharel em Geografia. 
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Apesar de notável participação dentro da mesa brasileira, “[...]mandioca (87%), 

feijão (70%), carne suína (59%), leite (58%), carne de aves (50%) e milho (46%) são 

alguns grupos de alimentos com forte presença da agricultura familiar na produção.” 

[...] (MDA, 2015), muito pouco se faz enquanto políticas públicas para este segmento 

da agricultura, as hipóteses deste afastamento giram em torno principalmente da não 

participação destes produtos na cadeia de commodities2. 

Criado em 2010 a partir da necessidade de atender os agricultores familiares 

da Região de Ourinhos – SP que se veem cada vez mais acuados pelo agronegócio, o 

projeto que deu origem a este trabalho tem vínculo com o Centro de Estudo e 

Divulgação de Informações sobre Áreas Protegidas, bacias Hidrográficas e 

Geoprocessamento (CEDIAP- GEO) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho” – UNESP - Câmpus de Ourinhos (SP) , cuja concretização faz parte 

da idealização antiga do Núcleo de Apoio à Agricultura Familiar, que ganhou 

materialidade a partir do apoio da Pró-Reitoria de Extensão Universitária (PROEX), 

propiciando, desde 2009, condições necessárias para a criação e implementação de 

projetos com diferentes apontamentos, mas todos eles voltados ao apoio do agricultor 

familiar. 

As justificativas para a execução deste trabalho, são resguardadas pela 

importância que se tem em apontar dados de características físicas do solo, estas 

quando não observadas pelo agricultor vão gradativamente retirando a qualidade da 

sua produção revertendo-se em prejuízo para os mesmo. “A compactação dos solos 

constitui fator limitante ao aumento da produtividade (...), principalmente em solos 

argilosos.” (COLLARES et al. 2008, p.933), já com relação a Matéria Orgânica, 

(REICHERT et al. 2003, p.33) enfatizam que “[...] a matéria orgânica é um dos 

melhores indicadores de qualidade do solo, pois se relaciona com inúmeras 

propriedades físicas, químicas e biológicas[...].” 

O Projeto foi desenvolvido na microbacia do Bairro Água do Barreirinho nos 

limites entre Canitar e Ourinhos – SP, cuja economia é baseada na agricultura familiar 

                                                           
2 De acordo com Martins e Martinelli (2010, p. 2), uma possível definição de commodities se refere “às 
mercadorias padronizadas e de baixos valores agregados, produzidas por diferentes produtores e 
comercializadas em nível mundial. [...] O principal problema das commodities são as grandes flutuações 
de preços que ocorrem, frequentemente, em curtos períodos de tempo, em função da influência de 
fatores climáticos e aspectos mercadológicos e conjunturais, resultando na incerteza de renda para seus 
participantes, como agricultores, armazenadores, atacadistas, exportadores e agroindústrias 
processadoras de commodities agropecuárias (apud OLIVEIRA, 2003)”. Aliada à exploração econômica, 
temos a exploração do meio ambiente e dos recursos naturais, intensificadas pelas políticas de inserção 
internacional que se assenta na lógica do agronegócio, da mineração, siderurgia e petroquímicos, com o 
objetivo de aumentar as divisas na economia mundial. 
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que se encontra cercada pelas plantações de cana-de-açúcar, cuja produção visa 

suprir a demanda internacional de açúcar e álcool e a geração de commodities, para a 

balança comercial brasileira. Em geral os moradores que são empregados, trabalham 

nas usinas de açúcar e álcool da região. 

Os agricultores familiares desta região que ainda resistem ao arrendamento de 

suas terras aos canavieiros, se sustentam com sua produção, além de sofrerem com a 

coerção capitalista dos latifundiários da região, encaram a omissão das 

superintendências agrícolas dos municípios.  

Ao se analisar o panorama vigente nas políticas públicas e institucionais para o 

campo, principalmente no que diz respeito ao agricultor familiar pode-se elencar 

diversas iniciativas que justificam o desenvolvimento de estudos que voltem a atenção 

para a extensão rural no Brasil. Estas vão desde a notável participação dos 

agricultores familiares nas economias regionais, até o significativo papel destes na 

história da agricultura brasileira. 

Entretanto o quadro atual aponta para uma lógica de mercado, onde o 

agricultor familiar aparece como sujeito marginalizado, pois este não consegue se 

inserir dentro da lógica competitiva dos mercados agroexportadores. 

A reprodução da cultura camponesa aparece no seio da sociedade 
moderna capitalista como um movimento contraditório que se torna 
possível a partir de sua inserção periférica em relação à lógica social 
dominante. Enquanto para o trabalhador assalariado suas relações 
de trabalho tem caráter primário e fundante, e a venda de sua força 
de trabalho é o único meio para assegurar sua sobrevivência, numa 
clara dependência do capital, para o camponês sua própria situação 
social é bem diferente. Para o camponês, o trabalho se realiza de 
forma independente[...] sua vida está apenas perifericamente 
vinculada as tramas do mercado, embora, na maioria dos casos, essa 
relação venha se adensando crescentemente. (MARQUES, 2003, p. 
152) 

Tal afirmação expressa a necessidade de se repensar na atualidade a relação 

do agricultor familiar com as lógicas de mercado. Fazendo um paralelo ao polêmico 

conceito da “renda da terra3” pode-se conceber que a lógica contemporânea do 

mercado apropria-se da terra de modo a marginalizar aqueles que não fazem parte do 

panorama de concentração fundiária, ou até mesmo da própria renda baseada na 

exploração da mais-valia absoluta. Neste sentido, tais nuances de mercado, atingem 

                                                           
3 O conceito “refere-se a forma clássica (trabalhadores, capitalistas e proprietários) em que o proprietário cede o 
terreno ao arrendatário capitalista para explorar trabalhadores, recebendo uma renda pela utilização da terra. NOTAS 
SOBRE A TEORIA MARXISTA DA RENDA DA TERRA; Disponível em: < 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh/article/viewFile/23542/21198> acesso em 17/10/2015 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh/article/viewFile/23542/21198
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os agricultores familiares em diversos níveis, deixando-os à margem de processos que 

certamente dariam o incremento necessário para um avanço significativo na produção. 

O hiato deixado pelo Estado como relação as Extensões Rurais continua 

sendo intensificado com a constante reestruturação das superintendências ou órgãos 

ligados a mesma durante os últimos anos. Todas as iniciativas possuem caráter 

simplista nas ações, deixando um panorama mais assistencialista no cerne da 

questão, em detrimento a um objetivo emancipatório como categoria para os 

agricultores familiares. 

A Política Nacional De Assistência Técnica E Extensão Rural, (PNATER) 

ainda como instrumento baseado na Lei nº 12.188 (BRASIL, 2010), tem pífia 

efetividade nas localidades onde os latifúndios são soberanos, desta forma, a 

aproximação de instituições voltadas a Extensão Rural tem como objetivo principal a 

reabertura dessa discussão quase dicotômica entre produção e capital, e o projeto de 

Extensão da Universidade Estadual Paulista foi uma dessas entidades interessadas 

em participar deste processo.  

Abramovay (1999) aborda essa lógica, quando salienta que crescimento nem 

sempre está relacionado a uma real distribuição de renda, e que assim, o campo surge 

como oportunidade frente a este panorama, mas o mesmo, deixa claro que para a 

concretização deste processo o Estado e agentes interessados são fundamentais. 

É importante salientar que o crescimento industrial e a ampliação das 
cidades médias não leva, necessariamente, a melhor distribuição da 
renda, nem sequer à redução do nível de pobreza urbana. O que 
torna ainda mais atual a idéia de que, no campo, existem 
oportunidades de geração de renda capazes de promover melhor 
integração das populações que ai vivem à dinâmica urbana 
[...]Transformar esta possibilidade em realidade depende da 
capacidade que, não só o Estado, mas o conjunto das forças 
interessadas na valorização do meio rural terão de elaborar e 
executar projetos que reforcem e dinamizem as relações rural-
urbanas. (ABRAMOVAY,1999, p.3) 

Neste sentido o autor ressalta  forma decadente do modo de vida urbano atual, 

deste modo, o campo surge como opção viável para aqueles que buscam o básico 

necessário para o sustento. No entanto, é claro apresentar que a volta para o campo 

sem um aparato básico para a sustentação inicial é também algo utópico. Assim, o 

Estado entre outras organizações deve surgir como atores e facilitadores dentro deste 

processo. 
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2. OBJETIVOS 
2.1. Objetivo geral 

 Busca-se com o trabalho aqui apresentado, determinar através de técnicas de 

laboratório e agricultura de precisão o grau de compactação e matéria orgânica dos 

solos analisados, a fim de proporcionar para os agricultores familiares um salto 

qualitativo e quantitativo na produção. Ressalta-se também como objetivo aliar os 

temas abordados no curso de Geografia fazendo um paralelo com à prática empírica e 

insubstituível do campo recompensada pela de troca de experiências com os 

agricultores familiares. 

 

2.2. Objetivos Específicos  
 

De modo a horizontalizar as práticas de campo com a teoria de sala de aula, 

elencou-se os seguintes objetivos específicos: 

 Apontar através da análise de densidade do solo o grau de compactação dos 

mesmos; 

 Determinar índices de matéria orgânica nos solos analisados; 

 Produzir Mapas de Agricultura de Precisão a partir dos resultados de análises 

de laboratório; 

 Orientar os Agricultores Familiares dentro do enfoque geográfico, as melhores 

saídas para o enfrentamento prático de questões intrínsecas ao trato da terra; 

 Compreender através de revisões literárias o histórico e o panorama atual da 

Agricultura Familiar e da Extensão Rural; 

 Levar ao conhecimento dos Agricultores Familiares as tecnologias voltadas a 

agricultura de precisão. 
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3. O CONCEITO DE EXTENSÃO RURAL E BREVE HISTÓRICO DA MESMA NO 
BRASIL 

O conceito de extensão rural está assentado no objetivo principal de educar, 

apoiar e orientar os agricultores, principalmente na agricultura familiar, de forma que 

estes sejam introduzidos ou incitados a participar ativamente como produtor, 

fornecedor ou até mesmo interlocutor das comunidades rurais, se ocasionando assim 

um relativo incremento nos APL (Arranjos Produtivos Locais) onde se percebe uma 

maior articulação na produção, transportes e serviços como um todo.  

Nesse processo, a extensão rural precisa resgatar seu papel na 
construção coletiva dos conhecimentos e saberes não como mera 
correia de transmissão de técnicas, mas reconhecendo-a como 
produtora de conhecimentos e saberes que têm o mesmo grau de 
importância dos conhecimentos produzidos por pesquisadores da 
EMBRAPA e das universidades. (BARBOSA, 2009. p.46) 

Cabe-se aqui lembrar que o conceito de extensão não se une apenas ao 

patamar rural, podendo ser também usado em diversas áreas, desde que, cumpra se 

o papel fundamental de abertura para as ações de troca de conhecimento. Neste 

trabalho tem-se de um lado o agricultor familiar com todo seu aporte empírico 

fortalecendo o conhecimento do discente que é o interlocutor da universidade para 

com o campo através de seus projetos extensionistas que visam colaborar para a 

evolução de ambos. 

 O estudo de caso que gerou este trabalho, foi proporcionado pelos trâmites 

estatais, pois a UNESP, ligada diretamente ao Estado, foi até o grupo de agricultores 

oferecer a sua colaboração nas diversas áreas compatíveis ao curso de Geografia. 

Não podemos deixar de salientar que ainda que seja a iniciativa do Estado, a 

realização de tal trabalho só foi possível a partir da iniciativa popular do grupo de 

agricultores que enxergavam nas análises de solo um incremento para sua produção. 

 A Universidade atualmente tem um papel fundamental na extensão rural, pois 

a mesma em certa parte desprende-se da obtenção imediata de resultados 

quantitativos como o de uma assistência técnica, criando assim um ambiente de trocas 

de metodologias, ações espontâneas e um ciclo de vivência e educação entre 

agricultor e estudante. 

 

As dificuldades ainda vivenciadas pelo agricultor familiar no rural 
brasileiro reafirmam a importância da extensão, estimulando a 
atualidade do debate em torno das políticas de ATER4 tanto nas 

                                                           
4 ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural), defendida principalmente pelo Ministério do 
Desenvolvimento Agrário no sentido de melhorar a renda e a qualidade de vida das famílias rurais, por 
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universidades, como em órgãos públicos e privados e ONGs. Nessa 
perspectiva, fazem parte dos princípios da extensão rural uma série 
de atividades informais, desenvolvidas pelos centros de pesquisa 
voltadas as transformações do sistema produtivo-econômico e social 
do meio rural. (LIMA et al; 2010, Agricultura familiar e a prática da 
extensão rural: a dinâmica do município de Tauá – CE -) 

 

 Neste patamar, não se engendra um conceito mais significativo de extensão 

rural a não ser o de troca de experiências, indo na contramão de todos os trâmites 

burocráticos presentes dentro do histórico conceitual da extensão rural que será 

brevemente apresentado adiante neste estudo, e até mesmo da própria criação dos 

órgãos, sejam eles federais, estaduais ou municipais que por diversas vezes dentro 

principalmente do século passado, deram importância muito maior ao caráter político e 

econômico em detrimento ao que poderíamos elencar como socioeconômico. 

 
A primeira ação institucionalizada de extensão rural no Brasil, mais 
comumente citada pela bibliografia que trata deste tema, é a Semana 
do Fazendeiro, realizada pela primeira vez em 1929, pela então 
Escola Superior de Agricultura de Viçosa (atual Universidade Federal 
de Viçosa), com diversos cursos de extensão e palestras. [...] 
(PEIXOTO, 2011; p.15) 

 

O fragmento retirado de um estudo da Consultoria Legislativa do Senado 

Federal apresenta a datação inicial da extensão rural no Brasil, no entanto, o mesmo 

salienta que desde meados do século XIX a extensão rural já fazia seus ensaios 

através dos institutos imperiais. Cabe ressaltar que a maioria destes institutos se 

localizavam na região Nordeste do País, sendo apenas um no Rio de Janeiro, já 

dando a indicação da resistência paulista frente às políticas extensionistas. 

Segundo Oliveira(2011), a extensão no Brasil é influenciada pelo modelo 

norte americano, principalmente se nos atermos a máxima da marcha para o oeste, no 

final dos anos 40 início dos 50, Nelson Rockefeller em parceria com o governador de 

Minas Gerais na época, criam um convênio denominado Associação de Crédito e 

Assistência Rural (ACAR), pouco tempo depois esta instituição ganha projeção 

nacional criando-se a Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural(ABCAR).  

 
Inicialmente, a Ater foi implantada como um serviço privado ou 
paraestatal, com o apoio de entidades públicas e privadas. A partir de 
1956, o presidente Juscelino Kubitschek criou a Associação Brasileira 
de Crédito e Assistência Rural (ABCAR), constituindo um sistema 
nacional articulado com a Associação de Créditos e Assistência Rural 
no estados. (BARBOSA, 2009; p.41) 

                                                                                                                                                                          
meio do aperfeiçoamento dos sistemas de produção, de mecanismo de acesso a recursos, serviços e 
renda, de forma sustentável. Fonte: www.mda.gov.br acesso em 27/10/2015 

http://www.mda.gov.br/
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 Barbosa (2009) enfatiza que no discurso a extensão seria dirigida para a 

agricultura, como um todo, mas na prática a mesma atingiu apenas os médios e 

grandes produtores marginalizando assim os agricultores familiares. 

O caráter segregado da extensão rural de hoje é fruto da apropriação 

hegemônica da mesma no passado, sendo assim, pode-se analisar que a extensão 

rural desde a sua gênese tem nuances mantenedoras do capital, visto que no seu 

início nos anos 50 teve que se render ao aval da abastada elite agrária brasileira, que 

em partes aprovava este projeto, pois deste modo, estas instituições dariam o controle 

legal dentro de um campo que já mostrava reflexos de êxodo, dando ai argumentos a 

esta classe ao incentivar de vez a modernização do campo. 

  
A Assistência Técnica e a Extensão Rural têm um papel fundamental 
no diálogo entre os centros de pesquisa agropecuários e o mundo 
rural, contribuindo ativamente no que diz respeito aos processos de 
desenvolvimento local. No Brasil, as ações de extensão rural estão 
presentes desde o final da década de 40, com a criação da 
Associação de Crédito e Assistência Técnica Rural de Minas Gerais 
e, conforme discutido na literatura, sempre foram movidas pela ideia 
de que o incremento de técnicas modernas de produção causariam 
melhorias nas condições de vida das pessoas envolvidas (PIRES 
apud LIMA et al; 2003; p.2). 
 

 
Ressalta-se aqui também que a aceitação das políticas extensionistas no 

Brasil não foi de caráter homogêneo, visto que historicamente São Paulo investia na 

política imigratória no campo enquanto Rio de Janeiro e os outros estados do 

Nordeste usavam a mão de obra negra e mestiça. 

 
O sonho da versão brasileira da “marcha para o Oeste” no interior do 
Brasil foi bem sucedido, pois o extensionismo contribuiu para o 
desenvolvimento do capitalismo no campo brasileiro. Contudo, cabe 
aqui a pergunta: qual o projeto de desenvolvimento nacional se 
coadunava o projeto norte-americano? Devemos sempre lembrar que 
as inciativas estadunidenses não eram realizadas sem o respaldo da 
classe dominante local. Nesse sentido, as inciativas de Rockefeller 
encontraram um campo fértil no patronato brasileiro. (OLIVEIRA, 
2011; p.1) 

 

Oliveira (2011) busca enfatizar no decorrer de sua pesquisa, tanto como no 

citado acima, quanto em outros excertos, que o patronato brasileiro é parte 

protagonista da história da extensão rural no Brasil, por diversos interesses, seja do 

controle direto, até mesmo arrecadação de capital, visto que, o projeto apoiador e 

vencedor de uma disputa direta pela extensão rural no Brasil foi o Sistema Nacional de 

Agricultura (SNA) de 1896, representante de uma classe rural não paulista. 
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O pós-guerra mostra-se em âmbito nacional como divisor de águas nas ações 

com relação a extensão rural, onde com a criação da ABCAR, os acordos binacionais 

entre Brasil e EUA, fortalecem os planos audaciosos de Rockefeller, o “mensageiro 

especial da missão norte-americana” (Barbosa, 2009 p.41), deixando visivelmente 

claro que: 

 
A iniciativa de Rockefeller estava estritamente ligada ao 
financiamento dos agricultores para a compra de insumos agrícolas 
de suas empresas. Podemos perceber sua importância pelo próprio 
nome da agência que cuidada do extensionismo (ACAR e ABCAR) 
que nesse momento possui “crédito” e não extensão como prioridade. 
(OLIVEIRA, 2011; p.9). 

 

 A partir da década de 1960 a extensão rural passa por um declínio, onde as 

superintendências começam a trocar de mãos, que variam de um extremo interesse 

principalmente geopolítico, visto o projeto de aproximação estadunidense aos países 

latino-americanos de modo a interferir na política e nas economias, indo até o extremo 

desinteresse das políticas públicas internas, onde as siglas apenas se alternavam sem 

efetividade. A restrição da extensão ao pequeno produtor era um dos motivos também 

no qual imperava o desinteresse, somando-se a isso as constantes dispendiosas 

articulações do governo militar de ocupar os vazios demográficos, estavam reduzindo 

drasticamente os orçamentos voltados à agricultura. Neste cenário extingue-se em 74 

a ABCAR e cria se a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(EMBRATER), que caracterizava-se como uma: 

 
[...]empresa pública, vinculada ao Ministério da Agricultura, com 
personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio. A Lei no 
6.126, de 1974, estabelecia ainda os objetivos, as fontes de recursos 
da Embrater e promovia a sua integração com a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA26), autorizando-as a dar apoio 
financeiro às instituições estaduais oficiais que atuassem em Ater e 
pesquisa agropecuária. (PEIXOTO, 2008; p.23)  

 
Em suma, apesar do período conturbado de criação, a Embrater buscava a 

integração das até então organizações, superintendências ou secretarias em uma só 

“Empresa”, no entanto, com o decorrer do tempo, a mesma passa a apoiar um modelo 

de desenvolvimento menos apropriado para o que estava por vir, ou seja, no final do 

anos 80 afirma Peixoto(2008, p.25) que a “Embrater optou por apoiar um modelo de 

desenvolvimento rural ecologicamente correto, economicamente viável e socialmente 

justo[...]” deixando claro nas entrelinhas a participação efetiva do agricultor familiar e 

dos assentados rurais neste processo. 
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 A partir de 1990, com a redemocratização e a concomitante entrada do país 

no panorama neoliberal, a agenda ligada aos produtores com menos visibilidade 

econômica exportadora é extinta no primeiro dia de mandato do presidente Fernando 

Collor de Mello. 
Em 1990, o governo do presidente Collor de Mello extinguiu a 
Embrater, desativando o Sibrater e abandonando claramente os 
esforços antes realizados para garantir a existência de serviços de 
Ater no país. As tentativas de coordenação nacional por meio da 
Embrapa e, posteriormente, pelo Ministério da Agricultura não foram 
capazes de evitar que as Emater ficassem à mercê das políticas de 
ajuste estrutural e das difíceis condições financeiras dos respectivos 
estados, além de se ver ampliada a influência dos interesses políticos 
dominantes em cada região sobre os destinos das entidades oficiais 
de Ater. (POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL, 2004; p.4) 
 

       Toda esta imposição já somada ao projeto de desenvolvimento que 

marginalizava o agricultor familiar, provoca em partes levantes no campo, que cabe 

aqui dizer são os maiores responsáveis pela luta da transformação atual do cenário 

ligado a agricultura familiar no Brasil. 

Nas três últimas décadas, acampamentos e ocupações de terra 
tornaram-se uma constante no Brasil, constituindo-se na forma por 
excelência da luta por terra. Essas ações vêm demonstrando a 
continuidade e a amplitude da questão fundiária em nosso país, num 
contexto que também é marcado pela intensa modernização 
tecnológica das atividades agropecuárias e pela urbanização 
acelerada. Na sua articulação, destaca-se o papel do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), que tem marcado sua 
presença quer pela afirmação da importância da reforma agrária, quer 
pelo esforço de retirar esse tema dos quadros estritos do meio rural e 
da questão fundiária, mostrando suas articulações com opções 
políticas nacionais, projetos de nação e modelos de desenvolvimento. 
(MEDEIROS, 2009; p.1) 

  Dentro deste panorama, surge em 2004 a Política Nacional de Assistência a 

Extensão Rural (PNATER), visando uma ação mais democrática e participativa, com 

princípios de articulação entre o governo federal e a sociedade civil. Dentre as 

primeiras orientações da PNATER observa-se o caráter combativo ao modelo imposto, 

principalmente a chamada “revolução verde”: 

Frente aos desafios impostos pela necessidade de implementar 
estratégias de produção agropecuária que sejam compatíveis com os 
ideais do desenvolvimento sustentável, os aparatos públicos de Ater 
terão que transformar sua prática convencional e introduzir outras 
mudanças institucionais, para que possam atender às novas 
exigências da sociedade. As crises econômica e socioambiental, 
geradas pelos estilos convencionais de desenvolvimento, 
recomendam uma clara ruptura com o modelo extensionista baseado 
na Teoria da Difusão de Inovações e nos tradicionais pacotes da 
“Revolução Verde”, substituindo-os por novos enfoques 
metodológicos e outro paradigma tecnológico, que sirvam como base 
para que a extensão rural pública possa alcançar novos objetivos. 
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(BRASÍLIA, POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL, 2004; p.5) 

   Com princípios e diretrizes taxativas é fato que não por má fé, mas sim por 

compreender o cenário atual e a concomitante burocracia votada ao agricultor familiar 

que a mesma não funcionaria sequer em um percentual aceitável. Um exemplo tácito 

deste panorama são as lutas da reforma agrária que apesar de constantes não 

produzem efeitos nos governos, como apresentado na Figura 2, nos últimos anos os 

números decresceram abaixo do índice alcançado no período que foi estabelecida 

uma das mais significativas medidas voltadas ao agricultor familiar pelo menos no 

campo retórico político brasileiro, que foi a PNATER em 2004.  

 

 

Figura 2 - Representação formulada pelo INCRA da quantidade de assentamentos criada nos 
últimos anos.  

Fonte: <http://www.brasildefato.com.br/content/e-reforma-agr%C3%A1ria-presidenta-dilma> 
Acesso em: 15 dez. 2015 

  

 Assim, cabe-se usar aqui um termo colocado por Gerhardt (2014, p.11) 

quando cita a Tautologia e a Retórica Messiânica que envolve a extensão rural, sendo 

a PNATER em grande parte mantenedora disso. O autor é direto ao afirmar sobre a 

política: “Busco com isso mostrar como a operacionalização de propostas normativas 

bem intencionadas pode trazer armadilhas não tão augustas assim”. Assim, é claro 

nos atermos que muito pouco se avançou com relação a extensão rural neste período 

de existência da mesma, as críticas a extensão rural nada mais são do que fruto dos 

intentos das elites em desmerecer o agricultor familiar, visto que, nos últimos anos o 

http://www.brasildefato.com.br/content/e-reforma-agr%C3%A1ria-presidenta-dilma
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país se apropria do homônimo de país do agronegócio e aqueles que não participam 

deste cenário vivem à margem de qualquer sistema que vigore. 

A consequência desse processo de afastamento do Estado e 
diminuição da oferta de serviços públicos de Ater ao meio rural e à 
agricultura aparece, hoje, evidenciada pela comprovada insuficiência 
destes serviços em atender à demanda da agricultura familiar e dos 
demais povos que vivem e exercem atividades produtivas no meio 
rural, principalmente nas áreas de maior necessidade, como as 
regiões Norte e Nordeste. Com isso, restringem-se as possibilidades 
de acesso das famílias rurais ao conhecimento, aos resultados da 
pesquisa agropecuária e a políticas públicas em geral, o que contribui 
para ampliar a diferenciação a exclusão social no campo. (POLÍTICA 
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, 
2004; p.5) 

 

 É justamente neste contexto que justifica-se a necessidade de defender a 

Extensão Rural como uma importante alternativa de enfrentamento dos obstáculos 

impostos pelas políticas internacionais de commodities e concomitante diminuição da 

participação do agricultor familiar na economia global, assim, a mesma pode constituir-

se como um instrumento engajador na luta por um campo menos injusto e mais 

igualitário ou ainda assim combativo. 
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4. AGRICULTURA FAMILIAR 

  Várias são as denominações para o conceito de agricultura familiar, sendo em 

geral, elencadas pelo modo de organização da produção, distribuição e administração 

do módulo agrícola. Wanderley (2004), ao discutir o campesinato, reafirma o consenso 

de união matrimonial e principalmente a transmissão sucessória, dando assim as 

bases do que se trata como agricultura familiar. A peculiaridade desta abordagem 

primária nesta discussão está no fato do caráter ‘familiar’ ser colaborativo tanto 

internamente quanto externamente da unidade de produção, o que descaracteriza 

algumas abordagens simplórias sobre o conceito. 

[...]o campesinato pode ser visto de uma maneira mais restrita, como 
uma forma social particular de organização da produção. Fala-se, 
neste caso, de uma agricultura camponesa, cuja base é dada pela 
unidade de produção gerida pela família. Esse caráter familiar se 
expressa nas práticas sociais que implicam uma associação entre 
patrimônio, trabalho e consumo, no interior da família, e que orientam 
uma lógica de funcionamento específica. Não se trata apenas de 
identificar as formas de obtenção do consumo, por meio do próprio 
trabalho, mas do reconhecimento da centralidade da unidade de 
produção para a reprodução da família, através das formas de 
colaboração dos seus membros no trabalho coletivo – dentro e fora 
do estabelecimento familiar –, das expectativas quanto ao 
encaminhamento profissional dos filhos, das regras referentes às 
uniões matrimoniais, à transmissão sucessória etc. (WANDERLEY 
2004; p.45) 

  O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS, 2012), define a agricultura 

familiar como a interação entre gestão e trabalho, na qual a família dirige o processo 

produtivo eventualmente complementando sua renda com trabalho assalariado. Dentro 

desta concepção, o termo subsistência seria necessário, pois a mesma exprime a 

padronização que se dá a essa categoria, isso com certeza deixa a mesma à margem 

de um sistema que já a exclui economicamente e socialmente. 

 

  Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 
(FAO, 2014)5: 

A agricultura familiar inclui todas as atividades agrícolas de base 
familiar [...] consiste em um meio de organização das produções 
agrícola, florestal, pesqueira, pastoril e aquícola que são gerenciadas 
e operadas por uma família e predominantemente de mão-de-obra 
familiar, tanto de mulheres quanto de homens. 

  Dentro desta concepção a FAO salienta ainda que as condições 

agroecológicas, as características territoriais, ambiente político, acesso à tecnologia e 

                                                           
5 Conceito assentado tanto nas atividades exercidas pela agricultura familiar, quanto na sua composição. 
Disponível em:  < http://www.fao.org/family-farming-2014/home/what-is-family-farming/pt/> Acesso 
em: 01/11/2015 

http://www.fao.org/family-farming-2014/home/what-is-family-farming/pt/
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serviços de extensão, financiamentos, demografia, economia, sociocultural e 

educação especializada fundamentais para o desenvolvimento da agricultura familiar. 

Cabe-se aqui a crítica que órgãos de representatividade global são os que se 

mostram mais retóricos com relação a temática da agricultura familiar. 

A Lei nº 11.326 de 24 de Julho de 2006 para o estabelecimento das diretrizes 

para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 

Familiares Rurais define agricultura familiar como nos seguintes artigos e incisos 

apontados abaixo: 

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor 
familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades 
no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: 
 I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) 
módulos fiscais;  
 II - utilize predominantemente mão de obra da própria família nas 
atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;  
III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades 
econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou 
empreendimento; 
 IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.  
§ 1º O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica quando 
se tratar de condomínio rural ou outras formas coletivas de 
propriedade, desde que a fração ideal por proprietário não ultrapasse 
4 (quatro) módulos fiscais.  
§ 2º São também beneficiários desta Lei: 
 I - silvicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos 
de que trata o caput deste artigo, cultivem florestas nativas ou 
exóticas e que promovam o manejo sustentável daqueles ambientes; 
 II - aquicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos 
de que trata o caput deste artigo e explorem reservatórios hídricos 
com superfície total de até 2 ha (dois hectares) ou ocupem até 500 m³ 
(quinhentos metros cúbicos) de água, quando a exploração se 
efetivar em tanques-rede; 
 III - extrativistas que atendam simultaneamente aos requisitos 
previstos nos incisos II, III e IV do caput deste artigo e exerçam essa 
atividade artesanalmente no meio rural, excluídos os garimpeiros e 
faiscadores; 
 IV - pescadores que atendam simultaneamente aos requisitos 
previstos nos incisos I, II, III e IV do caput deste artigo e exerçam a 
atividade pesqueira artesanalmente. 
V - povos indígenas que atendam simultaneamente aos requisitos 
previstos nos incisos II, III e IV do caput do art. 3º; (Incluído pela Lei 
nº 12.512, de 2011) 
VI - integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais 
e demais povos e comunidades tradicionais que atendam 
simultaneamente aos incisos II, III e IV do caput do art. 3º. (Incluído 
pela Lei nº 12.512, de 2011), (BRASIL, 2006). 

 

Essa lei com data de 2006 surge concomitante a um período no qual o 

agronegócio teve um avanço significativo na produção, abastecimento, exportação e 

projeção segundo o documento “PROJEÇÕES DO AGRONEGÓCIO MUNDO E 
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Gráfico 1 – Extraído do documento: PROJEÇÕES DO AGRONEGÓCIO PROJEÇÕES DO 
AGRONEGÓCIO MUNDO E BRASIL MUNDO E BRASIL 2006/07 a 2017/18. 
Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. (Brasília, 2007) 

BRASIL 2006/07 A 2017/18 do MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 

ABASTECIMENTO” apresentado em Brasília-DF em Novembro de 2007, o Gráfico 1 

retirado deste documento expressa essa realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de economia dinâmica agroexportadora como a do Brasil, se ater aos 

níveis familiares das instancias silvicultoras, extrativistas, aquicultoras, indígenas ou 

mesmo quilombolas principalmente pelos meios legais, em tese, demonstra um 

princípio de cerceamento ao nível de atuação dos produtores familiares, o recente 

código florestal demonstra isso como disserta Fonseca(2012): 

 
[...]A lei reza que todo rio ou lago existente nos imóveis tenha as 
margens ocupadas com faixas de florestas naturais com no mínimo 
30 metros de largura. É muito comum a existência de pequenos 
imóveis rurais no interior nos quais passam vários riachos, córregos 
ou “filetes de água”. Quando o produtor demarca as Áreas de 
Preservação Permanente nas margens desses córregos, e somadas 
a elas as áreas de Reserva Legal, em casos extremos pode não 
sobrar espaço nem para a construção da casa do dono do imóvel. [...] 
(FONSECA, 2012; p.14) 

 
Alguns autores buscam um grau de conceituação para agricultura familiar 

onde se observa um consenso que gira em torno de uma tríade apontada 

principalmente por Abramovay(1997) quando o mesmo afirma que “[...]O importante é 

que estes três atributos básicos (gestão, propriedade e trabalho familiar estão 

presentes em todas elas.” Ainda neste excerto o mesmo exime a unanimidade desta 
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Figura 3 - Pirâmide sobre o modelo de produção insustentável que leva ao Êxodo Rural. 

 Fonte: http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/formacao/item/8267 Acesso em: 15 out. 
2015 

definição, de modo, que a própria definição de agricultura familiar se altera de acordo 

com a finalidade prática, seja ela atribuição de crédito ou mesmo um estudo 

acadêmico. 

Wanderley (2004, p.43) faz uma semelhante observação com relação a 

complexidade de adaptação do conceito de agricultura familiar: 

Observa-se, de fato, que existe uma certa dificuldade, do ponto de 
vista teórico, em atribuir um valor conceitual à categoria agricultura 
familiar que se difundiu no Brasil, sobretudo a partir da implantação 
do Pronaf. As posições a esse respeito variam bastante. Para uns, o 
conceito agricultura familiar se confunde com a definição operacional 
adotada pelo Pronaf que propõe uma tipologia de beneficiários em 
função de sua capacidade de atendimento.  

  A premissa citada já deixa claro a complexidade da conceituação do agricultor 

familiar, visto que para alguns esta vêm ligada a uma lógica de participação dentro de 

um processo de produção, no entanto, cabe-se discutir se é cabível esta classificação, 

pois assim estaríamos abarcando a agricultura familiar dentro de uma modelo de 

produção insustentável, pois os diversos enclaves familiares da agricultura brasileira 

caracterizam diferentes níveis deste segmento baseados principalmente na lógica de 

exploração latifundiária do seu entorno.  

  O modelo piramidal apresentado na Figura 3 deixa claro uma realidade posta 

nos mais diversos cantos deste país, que afeta principal e diretamente o agricultor 

familiar, ou seja, dentro de uma lógica de produção insustentável, o mesmo, não 

consegue competir com a monocultura de exportação e seus aparatos, como 

sementes, fertilizantes, agrotóxicos, neste panorama ou vende a terra ou a força de 

trabalho, e esta por sua vez se mostra precária quando é vendida aos grandes 

latifundiários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/formacao/item/8267
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  Em um país de condições agroecológicas favoráveis, com uma significativa 

extensão territorial o argumento da reforma agrária se faz válido, o ambiente político 

tem por dever colocar esta demanda na agenda, possibilitando também o 

favorecimento na obtenção de financiamentos, tecnologia e insumos voltados a 

agricultura familiar, para que esta possa sim protagonizar como um setor promissor 

dentro da economia emergente como a brasileira. Para Wanderley (2004, p.47) “O 

agricultor familiar é, sem dúvida, um ator social do mundo moderno, o que esvazia 

qualquer análise em termos de decomposição do campesinato[...]”, o mesmo é a fé 

que se põe na resistência aos moldes capitalistas impostos no campo, principalmente 

no que se toca ao seu território historicamente construído, como salienta Fernandes 

(2008, p.11) ao tipificar territórios. “Nos últimos anos, as transnacionais têm comprado 

enormes extensões de terras em diversos países da América Latina, África e Ásia para 

expandir seu modelo de desenvolvimento baseado na produção de commodities. [...]” 
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5. A PARTICIPAÇÃO DO PRONAF NA AGRICULTURA FAMILIAR. 

  O Programa Nacional de Fortalecimento a Agricultura Familiar (PRONAF) 

originou-se em 1996 a partir do Decreto Presidencial nº1.946, datado de 28/07/1996 o 

“dia do agricultor”.  

  Segundo Schneider et al. (2004, p.4). 

[...]o programa visa o fortalecimento da agricultura familiar, mediante 
apoio técnico e financeiro, para promover o desenvolvimento rural 
sustentável. Seu objetivo geral consiste em fortalecer a capacidade 
produtiva da agricultura familiar; contribuir para a geração de 
emprego e renda nas áreas rurais e melhorar a qualidade de vida dos 
agricultores familiares.  

  De início, o programa só se baseava nas ações de custeio, só depois ocorre 

alterações na operacionalização do mesmo, onde, passa-se então a trabalhar com: 

a) Crédito de custeio e investimento destinado às atividades 
produtivas rurais;  
b) Financiamento de infraestrutura e serviços a municípios de todas 
as regiões do país, cuja economia dependa fundamentalmente das 
unidades agrícolas familiares;  
c) Capacitação e profissionalização dos agricultores familiares 
através de cursos e treinamentos aos agricultores, conselheiros 
municipais e equipes técnicas responsáveis pela implementação de 
políticas de desenvolvimento rural;  
d) Financiamento da pesquisa e extensão rural visando a geração e 
transferência de tecnologias para os agricultores familiares. 
(SCHNEIDER, 2004; p.4) 

 
  O PRONAF é lançado com o objetivo de equalizar as políticas voltadas ao 

agricultores familiares, visando uma elevação no nível profissional adequado 

principalmente a cada realidade específica, tendo como público alvo agricultores 

familiares, assentados, remanescentes quilombolas, meeiros, todos sob regras 

específicas. 

Não podemos deixar aqui de fazer algumas ressalvas com relação ao 

PRONAF, a primeira com relação ao financiamento, pois o mesmo, limita o agricultor 

dentro de uma especificidade de produto, e esta característica não condiz com a 

realidade do agricultor familiar, passível quase sempre de rotação e diversificação de 

culturas para um incremento nos ganhos. 

A justificativa mais aceitável quanto a essas limitações é de que a verba para 

o financiamento está baseada em instituições financeiras de capital globalizado, 

deste modo, é fato encontrarmos uma extrema burocracia e limitação para a 

liberação dos créditos. Somando-se a isso os valores disponibilizados para o 

fortalecimento da agricultura pelo Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) não 
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são concedidos de forma específica, dando margem para a atuação de lobistas 

influentes neste setor. 

 
[...]Contudo, esse fortalecimento que o Programa proporciona, em 
geral, é periférico e indireto sobre as unidades familiares, pois recebe 
menos recursos e fomento menor do que o anterior. Neste sentido, o 
Pronaf está imerso em uma ambiguidade, pois ao mesmo tempo em 
que é um Programa que apoia e estimula os agricultores familiares a 
intensificarem seus sistemas produtivos, também incita as famílias a 
buscarem alternativas a este tipo de desenvolvimento. (GAZOLA, M; 
SCHNEIDER, S; 2013; p.47) 

 
 
Conclui-se que o PRONAF, apesar de um pequeno avanço com relação a 

assistência técnica e financeira aos agricultores familiares, está aliado a uma lógica 

de mercado, seja das instituições financeiras ou baseada no setor agroexportador. 

Assim, os agricultores familiares não tem por base comprovar a forma de pagamento 

deste valor senão pela produção, tendo por vezes tal benefício negado, a título de 

exemplo desta lógica temos a Tabela 1, onde de 24 agricultores familiares de 

Canitar-SP cadastrados no último censo agropecuário, apenas 7 fazem uso do 

benefício, sendo que do Bairro Água do Barreirinho apenas 2 conseguiram tal feito. 

 

 

 

 

 

Quadro 1 - Tabela dos agricultores familiares de Canitar-SP que fazem uso do PRONAF. . 
Fonte: www.mda.gov.br Acesso em: 17/10/2015.  

Adaptado por: Nascimento (2015) 
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6. BAIRRO ÁGUA DO BARREIRINHO, CANITAR - SP: A RESISTÊNCIA FRENTE 
A IMPOSIÇÃO DO AGRONEGÓCIO 

 

  Anteriormente a qualquer discussão, façamos aqui um resumo da trajetória e 

estabelecimento da maioria dos agricultores do Bairro Água do Barreirinho, sendo 

assim, a história dos mesmos se confundem ao estabelecimento do próprio Bairro. 

  Os depoimentos deste capítulo foram cedidos espontaneamente pelos 

produtores, colhidos concomitantemente aos trabalhos de campo e transcritos por 

Alonso (2014)6. 

Há um vasto segmento da agricultura familiar brasileira que não 
consegue afirmar-se economicamente em virtude do ambiente social 
que a vincula ao mercado. É o que ocorre, sobretudo nas áreas mais 
pobres do Nordeste, onde ainda são importantes os mecanismos de 
comercialização como os de “venda na palha”, que ligam as famílias 
a um comerciante (bodegueiro, atravessador) que se torna o 
destinatário natural dos resultados do trabalho agrícola. Mas é o que 
ocorre sempre que no ambiente local e regional as famílias têm 
reduzidas margens de escolha na comercialização de seus produtos, 
na obtenção de financiamentos, na compra de insumos e no acesso a 
informação. (ABRAMOVAY,1999; p.8) 

 Não distante da vasta realidade dos bairros rurais espalhados por estes país, 

em diferentes níveis de enclave no território do agronegócio, o Bairro Água do 

Barreirinho, tem sua economia efetivamente rural. Distante poucos quilômetros da 

área urbana de Canitar, tem uma ligação geográfica e econômica com a mesma onde 

a produção secundária da maioria dos produtores é destinada a creche, feira, 

supermercados e outras instituições da própria cidade. Alguns depoimentos transcritos 

dão um panorama do bairro e sua história, sendo os mesmos complementados por 

uma pesquisa tabulada em anexo neste trabalho.  

  

 

 

 

 

                                                           
6 Parte destes depoimentos foram usados também no trabalho de conclusão de curso de ALONSO, B.H. 
intitulada BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A FORMAÇÃO DO ESPAÇO RURAL DA REGIÃO DE OURINHOS-
SP, Defendida na UNESP/OURINHOS em 2014 ainda em processo de publicação. 
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              Propriedade 1  

 O agricultor V. A. se encontra em Canitar a 10 anos, veio do Norte do Paraná, 

de Bandeirantes, recebeu as terras de herança da mãe, adquirindo mais um pedaço 

de um tio. Diz ter em torno de 4 alqueires. Tem sua produção baseada no Capim 

Croast-Cross (feno) e Alfafa (Figura 4), comercializa ali mesmo na propriedade estes 

produtos. É cercado pelas plantações de Cana-de-açucar e pela Usina de 

beneficiamento das mesmas. Segundo ele: “-  A terra é compactada demais, e pelo 

visto só da para plantar alfafa mesmo.”  Diz não ter interesse em arrendar as terras, 

mesmo deixando claro que a pressão dos latifundiários é forte, sendo a Alfafa e o 

Capim muito vantajosos em relação ao solo e ao gasto com a produção, tendo um 

retorno imediato da mesma com colheita quase que mensal, no entanto, segundo ele 

grande parte da produção fica na própria terra visto o gasto com adubos e a baixa 

valorização do produto. Basicamente em sua propriedade trabalha ele e o filho, vez ou 

outra traz alguém para ajudar, o outro filho R. O. que possui um pedaço de terra nesta 

área também, deixa a administração da mesma a cargo do pai, que possui um arado 

de tração animal, um trator com adaptação de ceifadeira, bomba d´agua, etc.  

Figura 4 - Lavoura de Capim Croast-Cross de V. A. 
Foto: Nascimento (2013) 
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 O Agricultor complementa que faz uso do PRONAF, mas que se não souber 

direcionar o dinheiro não vê vantagem no mesmo. Usa raramente defensivos 

agrícolas, agora quanto aos fertilizantes vem querendo alterar a sazonalidade de 

semestral para 45 dias, de acordo com a necessidade da área visto que suas terras 

vem seguidamente sendo alteradas devido a pulverização massiva do agronegócio, 

refletindo-se assim em uma relação conflituosa deste com os seus vizinhos tanto 

usineiros quanto arrendatários de terra, o fertilizante mais usado por ele é o NPK 

proporção 20/10/10 e o esterco de gado e galinha, quanto aos auxilios técnicos ele 

salienta que a UNESP é a que mais comparece, visto que anteriormente ja havia feito 

o mapa de PH com outro menino, as assistências técnicas rurais da região não são 

tão presentes, o que fez o mesmo pedir o auxílio do laboratório de outra faculdade da 

região, a  FIO (Faculdades integradas de Ourinhos), que fez algumas análises de solo 

para ele. Pensa que  o futuro desta propriedade é aumentar de acordo com a 

produção. 

              Propriedade 2 

 C. B. é parente dos pioneiros ocupantes da terra que atualmente leva o nome 

de Canitar, não por acaso a rua que liga a área urbana ao bairro rural de Água do 

Barreirinho leva o nome de um de seus familiares. Estes primeiros vieram 

principalmente de Pica-Pau de Minas – MG, chegaram no final do século XIX por volta 

de 1880, o mesmo é um livro vivo daquela região e sua história um livro a parte. 

Aposentado, “toca” a terra mais por amor do que pela lucratividade. Conta o mesmo 

que a última vez que tentou sair do campo foi aos 24 anos em 1968, onde em São 

Paulo tentou plantar arroz, depois disso passou por Foz do Iguaçu, Curitiba, até 

mesmo nas fronteiras prestando serviços às usinas hidreletricas, voltando de vez em 

quando a Canitar e finalmente se fixando no bairro Água do Barreirinho em tempo de 

se aposentar no final dos anos 80. Conta o mesmo que uma familia de latifundiários 

influentes da região, eram muito bons de conversa e na década de 40 até 60 

adquiriram imensas quantidades de terra, não só ali na região, mas até no Estado do 

Paraná bem próximo dali, por preços muito abaixo do válido para tal terra, dentre os 

“causos” um “meio parente” vendeu à familia abastada uma terra por 3 mil cruzeiros, 

no entanto, os vizinhos ao descobrirem disseram a ele que pagariam o dobro se 

tivesse oferecido. A desolação foi tanta, que o parente nunca mais passou em frente a 

terra vendida, desviando o caminho por outro município para não lembrar tal feito. 

 Atualmente C. B. conta com  3 alqueires de terra adquiridos como herança. 

Ocupa aproximadamente 30% da propriedade com Eucalipto sendo grande parte do 
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resto utilizado para pasto que alimenta não mais que duas dezenas de animais. Possui 

uma roça de milho de uns 400 metros quadrados, gerido por ele principalmente e por 

sua “companheira” como o mesmo costumeiramente cita, ele não sabe informar a 

renda gerada pela propriedade separada de sua aposentadoria, mas afirma que tudo 

lhe rende em torno de 5 mil reais de lucro a cada balanço que ele mesmo diz fazer 

periodicamente a cada ano, o mesmo possui um farto pomar como subsistência, 

produz rapadura e doa aos seus vizinhos, e como complemento da produção produz 

também vassouras, que direciona a um comerciante autômomo e aos supermercados 

da cidade. 

 Assim como V.A., C. afirma que as assistências regionais são falhas,  - jogam 

o calcário na porteira sem determinar a quantidade de uso no solo, o mesmo não 

possui implementos agrícolas e reclama a extrema exploração no preço do aluguel do 

trator por hora pela cooperativa, assim como o adicional do óleo diesel, e como se não 

no período da entrevista ouve um rateio para o conserto do mesmo, relata também 

que o mau manejo do trator pelo funcionário da prefeitura na sua terra produzindo 

grandes paredões, na intenção de fazer o terraceamento, sendo assim o que se 

concluiu foi  um processo de ravinamento onde já se tem o advento da compactação 

pelo pisoteio do gado.  

  Admite usar defensivos agrícolas como o Roundup, mas numa longa 

periodização, diz usar mais fertilizante natural, visto, a grande oferta de esterco, 

quanto ao mapeamento B. participou da primeira etapa de PH então já era 

familiarizado com a agrcultura de precisão, mas diz não ter condição de pagar alguém 

para concebê-la, sendo assim só consegue se aproximar da mesma através da 

Unesp. O Relato se encerra com o mesmo pensando em adquirir mais  terras através 

da produção. 

  Propriedade 3 

 J. B., era neto direto dos pioneiros da região de Canitar, no periodo da coleta 

destes dados o mesmo ja possuia idade bem avançada, convivendo apenas com a 

mulher em casa, uma vez que  o filho formado foi morar no Rio de Janeiro. 

 O Agricultor relata que as terras eram de seus avós, e que até 1970 a mesma 

era muito produtiva e grande, dava uma “fazendinha” de 140 alqueires que depois da 

divisão lhe sobraram 16 alqueires, mas de uma terra “muito cansada” que para um 

melhor proveito da mesma era necessário o abandono delas para o “capinzeiro”, “- 

Antes da usina, se plantava milho, alfafa, café”. Na data da entrevista não tinha 

aposentadoria e vivia apenas dos arrendamentos, visto que o restante que plantava 
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Figura 5 - Agricultor sempre atento as explicações sobre o uso correto dos mapas. 
 Foto: Nascimento(2013) 

era só para subsistência. De um visível saudosismo na fala, B. lembrava os períodos 

áureos do milho, onde daquela terra saía 10 carros de milho por alqueire, hoje em dia 

não dá nada, “- Eu vendia milho para uma “farinheira” (fabrica de farinha) em Ourinhos 

[...] era só eu a mulher e o menino, era 30 dias no mês, não tinha domingo, nem tinha 

feriado.”  

  Lembra ainda da família do Quinzinho seus vizinhos que tinham 100 alqueires 

de terras que foram devastados pela usina para o plantio de cana, na época 

confessava estar cansado e prestes a ir para a cidade, onde já tinha pronta uma 

residência. 

 Quanto a propriedade, atualmente ele possui 16 alqueires em terras no bairro, 

parte herdada e outro montante comprada no período lucrativo do milho, visto que ele 

era o mais velho dos produtores ali da região. O projeto de extensão auxiliou em  4 

alqueires do mesmo, o restante está arrendado para produtores de cana e usineiros, 

nestes 4 alqueires cultivava um pouco de alfafa, milho, feijão e café, além criar gado, 

porco e galinha. J.B. apesar das limitações não fugia ao trabalho, mas contava sempre 

com dois trabalhadores para auxilia-lo direto na propriedade, a propriedade possuia 

trator e arado, o mesmo admitia o uso de herbicidas e usava como fertilizante o NPK 

20/10/10 mensalmente. Tentou financiamento de máquinas e implementos e foi 

negado, e teve contato com tecnologias de manejo quando pagou uma mapeamento 

pelo laboratório Manah, quanto a agricultura de precisão apresentada para o mesmo 

durante as visitas (figura 5) acreditava ser uma saida frente a ineficiência do solo para 

alguns cultivos e quanto ao futuro da propriedade, ainda era incerto mas que por hora 

se manteria ali no intuito de seguir a mesma. 
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             Propriedade 4 

 R. G. é mais um dos produtores de alfafa do bairro rural, nascido em Canitar 

conta que sua terra foi herdada do pai e que há décadas atrás depois de arrendar por 

um período, 8 alqueires de terra, conseguiu comprar um sítio através do plantio de 

alfafa, milho e mamona. O mesmo ressalta a vantagem da produção de alfafa, pois 

esta tem um retorno muito rápido com colheitas mensais, mesmo com o advento das 

safrinhas ele completa que não há para aquela quantidade de terra algo mais 

vantajoso. 

 O agricultor (Figura 6) cita que antigamente a aquisição de terras e 

valorização dos produtos era melhor, visto que seu pai comprou um sítio até grande 

apenas com produção de alfafa e mamona basicamente, hoje as coisas estão mais 

difíceis. No entanto, deixa claro que por enquanto não vai ceder ao arrendamento de 

terra para os usineiros, pois quando não há produção, não há pagamento por parte 

dos usineiros, segundo ele, mesmo hoje o milho e a soja sendo vantajoso, prefere-se 

manter na alfafa, já viu muita gente perder terra pelo prejuizo do milho, ressalta ainda 

que se manter na terra é ser patrão de si mesmo. 

 Basicamente a propriedade antiga do seu pai foi dividida entre ele e o irmão 

N. G., ele tem 2 alqueires e um quarto, e sua produção é direcionada a clientes de 

Presidente Prudente-SP, Cândido Mota-SP e Sorocaba-SP, todos eles criadores de 

cavalos em Haras. R. trabalha sozinho na propriedade, tem uma renda entre 4 e 6 mil 

Figura 6 – R. G. sendo orientado pelo técnico de Laboratório Jakson José Ferreira que auxilia 
diretamente as pesquisas extensionistas com sua experiência de Biólogo.  

Foto: Nascimento (2013) 
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reais a cada colheita onde 80% fica comprometido diretamente na produção e o 

restante vai para o sustento da família, tem trator equipado com grade, arado e 

pulverizador, possui também uma enfardadeira e uma ceifadeira, usa fungicida a cada 

dois cortes e como é costumeiro entre todos do bairro usa o composto fertilizante NPK 

20/10/10 mensalmente. Recebe financiamento do PRONAF e conheceu as tecnologias 

de manejo do solo, assim como a própria agricultura de precisão através da Unesp, 

antes disso pediu análise de solo mas esta veio em forma de gráficos, Roberto termina 

a conversa deixando claro que o futuro de sua propriedade é a divisão entre os filhos. 

 Propriedade 5 

 O agricultor C. P., mora na propriedade da mãe (figura 7), que herdou a 

mesma mas mora em São Paulo, a terra possui 3 alqueires divididos entre a cana-de-

açucar que ocupa mais de 70% da propriedade, seguido de mandioca com 

aproximadamente 4 mil m² de área cultivada. Ele trabalha sozinho na propriedade e 

vive basicamente da produção de cana voltada para a usina vizinha de sua 

propriedade, tira em média 2,3 mil por mês mas diz que um percentual fica na 

produção e manutenção das lavouras com um tempo maior de devolução dos lucros, 

fora o montante que manda para a mãe. C. P. encara a relação dele com a usina 

como uma parceria, mas visivelmente ele não está a par de todos os processos que 

vem acontecendo ali, uma vez que  a usina explora os produtores pagando  valor pífio  

por alqueire. O mesmo passou grande parte da vida em outras cidades e em nenhuma 

delas o trabalho foi no campo, a impressão ali é de ser uma nova experiência na vida 

do mesmo. 

Figura 7 - Propriedade de C. P., ao fundo cultivo de cana-de-açúcar. 
Foto: Nascimento (2013) 
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  O agricultor planeja buscar financiamento para elevar o rendimento da 

propriedade, diz já ter procurado várias assistências das quais aguardava resposta, 

quanto aos herbicidas, diz ser adepto ao “plantio direto”, segundo o mesmo esta 

competição entre as plantas era a melhor escolha. Quanto aos fertilizantes, usava o 

NPK anualmente, tinha um vago conhecimento de agricultura de precisão, mas disse 

já ter feito análises de solo tanto pelo laboratório de uma fábrica de fertilizantes da 

região, quanto pela FIO (Faculdades integradas de Ourinhos). Menciona o mesmo a 

importância da universidade dentro do campo, e que para os planos que ele tem para 

a propriedade será de grande valia, além do aumento da produção o mesmo deseja 

uma participação mais efetiva do filho e da filha. 

 Propriedade 6 

 N. G. assim como o irmão possui 2 alqueires mais um quarto, produz o Capim 

Croast-Cross (feno), o mesmo tem a história bem semelhante a do seu irmão, com 

áreas vizinhas mas bem delimitadas, ambas são margeadas por um córrego, no qual, 

o mesmo represou parte e construiu um tanque de pesca, em um empreendimento 

que segundo ele não deu certo, assim como o aluguel do casarão ao lado da piscina 

voltada a recreação onde o lucro varia de acordo com a temporada, mas o carro chefe 

mesmo da propriedade é a lavoura, na qual, dos quatro moradores da casa só N. 

mesmo trabalha efetivamente na lavoura, pois os filhos em idade estudantil se 

dedicam apenas nas épocas mais requisitadas de plantio e colheita do feno, sendo 

assim, no período de manutenção o agricultor administra sozinho ou paga diária a dois 

funcionários as vezes. 

 O agricultor afirma tirar em media 4 mil reais de 40 a 50 dias de trabalho em 

um plantio, onde destes, 60% segundo ele, voltam diretamente para a lavoura se tudo 

correr normalmente, como sempre há imprevistos, ele diz ter algo em torno de 30% de 

lucro para o sustento da casa e administração das outras instâncias dentro da 

propriedade. A produção em geral cai nas mãos de um atravessador, que já tem os 

clientes certos. N. possui também um pomar para subsistência e não arrenda terra a 

terceiros, possui vários implementos agrícolas como: trator, grade, prensa de ferro, 

ceifadeira e mansinho. 

 Usa o NPK 20/10/10 como adubação química a cada 45 dias e diz não fazer 

uso direto de herbicidas na lavoura de feno, quanto a ajuda de orgãos estaduais, 

municipais ou federais disse ser muito burocrático, pagou análises particulares de solo 

e conheceu parte da agricultura de precisão através da etapa inicial do projeto de 

extensão da Unesp de Ourinhos, quanto ao futuro da propriedade diz buscar uma 
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participação mais efetiva dos filhos na lavoura, para no futuro poder dividir a 

propriedade entre os mesmos. 

          Após este conjunto de entrevistas, se observa que é consensual o discurso de 

manutenção do modo de vida familiar e da produção, assim como é consenso entre 

eles que qualquer que seja a manifestação de interesse de venda logo aparecerá um 

latifundiário interessado. No entanto, o que  ainda resiste nesta localidade é o senso 

de união entre os mesmos, pois todos relatam já terem sido sondados pelos 

empresários do agronegócio, assim como declararam sofrerem forte pressão para 

uma venda total das propriedades do bairro, enquanto isso, restistem enfrentando o 

fogo das propriedades vizinhas e os agrotóxicos que chegam nas suas propriedades 

pelo vento, etc. 
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7. RELAÇÕES DA MATÉRIA ORGÂNICA E DENSIDADE COM O SOLO 

 Segundo REICHERT (2003, p. 33) A matéria orgânica é um dos melhores 

indicadores de qualidade do solo, pois se relaciona com inúmeras propriedades 

físicas, químicas e biológicas.  

     Partindo desta premissa, defende-se que a matéria orgânica tem importância 

por englobar não só as diversas propriedades, mas também por ter sua influência 

condicionada as diversas nuances de tal ambiente, somando-se ainda as práticas 

definidas para atuação em tal solo. 

O comportamento físico do solo está intrinsecamente relacionado 
com características de seu espaço poroso, especialmente no que se 
refere à distribuição do tamanho dos poros, sua continuidade no perfil 
do solo e sua estabilidade no tempo. A distribuição do tamanho dos 
poros e sua continuidade no perfil são determinadas, basicamente, 
pela textura e pela estrutura do solo, ao passo que a estabilidade está 
relacionada com a consistência do solo. (BRAIDA et al., 2011; p.221) 

 

    Solos latossólicos compostos principalmente de um horizonte B textural bem 

desenvolvidos, tem uma necessidade intrínseca de ações conservacionistas visto a 

grande suscetibilidade de compactação, seja pela ação natural, ou mesmo pela ação 

artificial, principalmente dos implementos agrícolas, sendo assim a matéria orgânica 

entra como importante componente de conservação do solo, principalmente em 

pequenas propriedades nas quais as dimensões podem ser um adversário na 

produção agrícola. 

  Percebe-se a grande interação da matéria orgânica e densidade aparente do 

solo pois dados relacionados a compactação, infiltração de água e desenvolvimento 

de estruturas radiculares dentro do solo são importantes para uma caracterização, 

manutenção e coleta de resultados do mesmo. 

Alfafa não suporta excesso de umidade, mas esta, quando em 
quantidade adequada, é um dos principais fatores de produção do 
alfafal, sendo mesmo uma das forrageiras que melhor responde à 
irrigação. (FONTANELI et al. 2012; p.338) 

    Levando-se em conta estruturas radiculares bem desenvolvidas como das 

alfafas contidas nas propriedades analisadas por esse trabalho, pode se afirmar o 

papel imprescindível na manutenção do solo para tal cultivo, apesar da mesma ter 

uma ampla adaptação a climas tropicais e subtropicais o solo entra como fator 

fundamental na resposta produtiva das mesmas. Para as propriedades analisadas 

neste trabalho, as leguminosas tinham uma produção perene visto o modo 

conservacionista dos agricultores. Vale-se defender aqui, que o controle de pragas é 
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um fator fundamental no processo de manutenção da matéria orgânica dos solos visto 

a competitividade das estruturas radiculares e outros fatores biológicos do mesmo. 

Quando empregamos a expressão qualidade do solo, estamos nos 
referindo à capacidade física do solo em sustentar o pleno 
desenvolvimento de plantas. [...] Enfim, a propriedade de crescer está 
na planta e a de fluir está na água. Entretanto, é possível estimar a 
qualidade de um solo para o crescimento de plantas a partir de 
propriedades, atributos ou condições do próprio solo e que interferem 
no desenvolvimento das plantas. Assim, a qualidade do solo pode ser 
classificada como sendo boa, ruim, alta, baixa ou média para um 
determinado fim. (REICHERT et al. 2009; p.27) 

     Esta afirmação do autor amarra o lastro entre a relação solo, água e planta, 

sendo que, erroneamente, algumas análises superficiais se direcionam a apenas um 

destes componentes dentro de um sistema para defender ou criticar práticas de 

manejo, produtividade de tal cultivo ou fertilidade de solo. Sendo assim, partindo de 

um pressuposto de ciclo e relação destes pode se conseguir incrementos nas 

propriedades físicas, químicas e biológicas de todos.  

A matéria orgânica do solo é benéfica de várias maneiras. Certas 
substâncias provenientes da decomposição dos restos orgânicos 
servem de “cimento” na formação dos agregados do solo, 
melhorando suas características físicas, notavelmente a 
permeabilidade, a porosidade e a retenção de água. (LEPSCH, 2007; 
p.43) 

 Os mapas aqui analisados terão por bases os parâmetros ideais do Instituto 

Agronômico (IAC)7 do Estado de São Paulo, sendo: 

 Até 15 g/dm³ para solos arenosos; 

 16 e 30 g/dm³ para solos com textura média8; 

 31 a 60 g/dm³ para solos argilosos; 

 Acima de 60 g/dm³ acumulo de matéria orgânica por condições 

localizadas, típico de má drenagem ou acidez elevada. 

 

  Salienta-se aqui também que a maioria dos agricultores analisados usam 

como adubação química o composto de nitrogênio(N), fósforo(P) e potássio(K), na 
                                                           
7 Dados tidos como úteis de acordo com a classe textural do solo analisado, desenvolvido pelo Centro de 
Pesquisa e Desenvolvimento de Solos e Recursos Ambientais. Disponível em: 
<http://www.iac.sp.gov.br/produtoseservicos/analisedosolo/interpretacaoanalise.php>  Acesso em: 17 
out. 2015 
8 Segundo a Agência Embrapa além da alta fertilidade os latossolos Eutroférricos são solos com acúmulo 
de argila abaixo da superfície ou ao longo dos 200 cm da mesma, como a maioria das classes dos 
latossolos apresentam teor de silte abaixo de 20% e uma grande amplitude na variação de argila. 
Disponível em: < 
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia16/AG01/arvore/AG01_96_10112005101956.html> 
Acesso em: 29 out. 2015 

http://www.iac.sp.gov.br/produtoseservicos/analisedosolo/interpretacaoanalise.php
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia16/AG01/arvore/AG01_96_10112005101956.html
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proporção 20/10/10, sendo a maior nitrogênio(20) responsável pela coloração das 

folhas também fundamentais para o crescimento das plantas, já o fósforo(10) e o 

potássio(10) são macronutrientes importantes para o reforço da estrutura radicular e 

rizomas das plantas. No entanto uma superdosagem principalmente o de nitrogênio, 

influencia não só no teor de matéria orgânica, mas também nas outras diversas 

propriedades do solo, refletindo-se assim num desenvolvimento deficiente de tal 

cultura. 
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8. A IMPORTÂNCIA DA OBTENÇÃO DE DADOS DE DENSIDADE DOS SOLOS 

A qualidade física do solo não pode ser medida diretamente, mas é 
avaliada pelos indicadores de qualidade física do solo como 
densidade, porosidade, resistência do solo à penetração e conteúdo 
de água, os quais influenciam o desenvolvimento e a produção das 
culturas. Com o uso e manejo inadequado do solo poderá haver 
redução do volume e aumento densidade do solo, resultando na 
compactação do solo, comprometendo os limites críticos desses 
indicadores de qualidade física do solo para o desenvolvimento e 
produção de culturas anuais, permanente e pastagem. (FIDALSKI, 
2009; p.1) 

  A densidade se mostra como uma propriedade muito importante, visto que 

esta é fator limitante no processo de desenvolvimento dos solos. Nos latossolos 

analisados neste trabalho, é o verdadeiro divisor de águas entre uma produção 

rentável ou uma propriedade dispendiosa. Toda e qualquer propriedade se mostra 

importante para a complexidade e manutenção de um solo produtivo, no entanto a 

densidade é uma das que implica diretamente na porosidade, permeabilidade, 

consistência, entre outros. 

Por outro lado, as características de estrutura, porosidade, 
permeabilidade, drenagem e consistência, decorrentes da 
constituição dos seus minerais e o relevo pouco acidentado, 
conferem a estes solos uma elevada resistência a erosão. No 
entanto, tem-se observado que um manejo inadequado pode 
acarretar a formação de camadas compactadas que diminuem 
significativamente a infiltração de água aumentado os riscos de 
erosão. (MACEDO, 1994; p.70) 

 A suscetibilidade à erosão é o grande problema ligado a densidade, o pisoteio 

do gado, e o uso exacerbado de implementos agrícolas mostram-se como vilões do 

desenvolvimento sustentável das pequenas propriedades. Neste sentido, um 

mapeamento das áreas com maior densidade vem facilitar em grade parte a vida e 

incrementar os ganhos na agricultura familiar.  

 Lepsch (2011) ressalta que densidade e porosidade são inteiramente 

relacionadas, estas por sua vez ligam-se a massa e volume do solo, onde Curi (1993 

apud Fidalski 2009) destacam também essas duas características deixando claro que 

a diminuição do volume do solo ocasionada por compressão, causa um 

rearranjamento das partículas. 

Apesar de a densidade de partículas ser uma importante 
característica do solo, ela, por si só, nada nos informa acerca da 
porosidade ou do arranjo das partículas do solo; indica somente 
atributos referentes ao tipo de partículas sólidas e serve para cálculo 
da densidade do solo. Ela é útil indiretamente para indicações 
sobre facilidade de penetração de raízes e armazenamento da 
água. (LEPSCH, 2011; p.131) [grifo nosso]  
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  Como demonstrado anteriormente na Figura 8, a densidade tem influência 

direta na produção. No caso das áreas trabalhadas no projeto de extensão, a 

compactação era controlada pelos agricultores, a Alfafa9 e o Capim Croast-Cross por 

ter um desenvolvimento radicular axial e pivotante demonstravam um bom 

desempenho produtivo nos Latossolos Vermelhos analisados. 

Com a compactação há um aumento da densidade e da resistência 
do solo, redução da porosidade, principalmente macroporosidade ou 
porosidade de [...]. Essas alterações físicas, provocadas pela 
compactação, afetam o fluxo ou a concentração de água, oxigênio, 
dióxido de carbono, nutrientes e temperatura, que podem limitar o 
crescimento e desenvolvimento das plantas e causar problemas 
ambientais. (REICHERT et al. p.39) 

  Para a interpretação e análise dos mapas de densidade foram usados 

parâmetros considerados como críticos para o Latossolo Vermelho, solo característico 

                                                           
9 Características principais da Alfafa disponíveis em: <http://www.cnpt.embrapa.br/biblio/li/li01-
forrageiras/cap9.pdf> 

Figura 8 – Efeito direto da densidade no solo, deformação na produção, principalmente em 
tubérculos, raízes, bulbos e rizomas.  

Fonte: Disponível em <http://www.falker.com.br/aplicacao-compactacao-do-solo.php> 
Acessado em 16/10/2015 
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das propriedades do projeto de pesquisa, tendo-se uma média de análises realizadas 

em latossolos e argissolos vermelhos de autores como Reinert et al.(2008) e Tormena 

et al.(2007). 

Com base na observação dos perfis radiculares das plantas de 
cobertura e nos dados de densidade do solo, foram sugeridos três 
graus de densidade do solo: baixo, inferior a 1,75 Mg m-3; médio, 
entre 1,75 e 1,85 Mg m-3; e alto, superior a 1,85 Mg m-3. No grau 
baixo, as raízes não tinham alterações na morfologia. No grau médio, 
o sistema radicular teve engrossamento, desvios e ramificações de 
grau moderado, mas o crescimento em profundidade foi pouco 
afetado. Já para o grau alto, considerado crítico para o crescimento 
das plantas de cobertura, o sistema radicular teve dificuldade de 
crescer, com modificações na morfologia das raízes, como grande 
engrossamento, desvios em ângulos de até 90° e, em casos mais 
severos, a raiz pivotante foi impedida de crescer. (Reinert et al; 2008; 
p.1218)  

  Reinert (2008), analisando principalmente a densidade dos solos sob o cultivo 

de leguminosas com raízes pivotantes estabeleceu níveis críticos para densidade 

que associados aos dados de Fidalski (2008) Tabela 4, estabeleceu-se como 

parâmetros de compactação: 

 Baixo < 1,75 g cm³ 

 Médio entre 1,75 e 1,85 g cm³ 

 Alto > 1,85 g cm³  
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9. AGRICULTURA DE PRECISÃO: A TECNOLOGIA COMO ALIADA NO 
INCREMENTO DA PRODUÇÃO10 

 A agricultura de precisão não é uma prática recente, tendo suas primeiras 

discussões no início do século XX, mas só incrementada a partir dos anos 80 com o 

avanço dos microcomputadores e concomitantes sistemas de posição global. Segundo 

Coelho (2003) há muito tempo que os agricultores buscam maximizar sua produção 

física e econômica diversificando a aplicação de insumos de acordo com os solos e 

desempenho da cultura.  

  Com o advento do capitalismo no campo e a utilização de extensas áreas de 

cultivo o processo de aplicação de insumos de forma homogênea passou a significar 

elevados custos na produção e pouca garantia da melhoria dos problemas da colheita. 

Com a criação das tecnologias espaciais como o Sistema de Posicionamento Global 

(GPS), satélites, etc. uma nova janela foi aberta para medição de variabilidade da 

produção e aplicação de insumos com maior precisão.  

  Pierce e Nowak (1999 apud COELHO, 2003, p.251) definem que a 

“Agricultura de Precisão é a aplicação de princípios e tecnologias para manejar a 

variabilidade espacial e temporal associada com todos os aspectos da produção 

agrícola com o objetivo de aumentar a produtividade na agricultura e a qualidade 

ambiental”. 

  A agricultura de precisão é uma técnica que combina a aplicação de insumos 

e técnicas agrícola com o uso dos aparatos tecnológicos do geoprocessamento 

(Figura 9, p.45), esta combinação permite espacializar informações especificas em 

determinado local de interesse, por exemplo, a variabilidade do pH em uma área de 

plantio. Esta técnica permite maior precisão nas ações em uma área possibilitando um 

melhor monitoramento da qualidade do solo e da produção e um menor dano ao meio 

ambiente  

              O geoprocessamento é definido por Piroli (2010, p.5) como: 

(...) um ramo da ciência que estuda o processamento de informações 
georreferenciadas utilizando aplicativos (normalmente SIGs), 
equipamentos (computadores e periféricos), dados de diversas fontes 
e profissionais especializados. Este conjunto deve permitir a 
manipulação, avaliação e geração de produtos (geralmente 
cartográficos), relacionados principalmente à localização de 
informações sobre a superfície da terra. (PIROLI, 2010; p.5). 

 

                                                           
10 Capítulo baseado no trabalho de conclusão da Disciplina de Geoprocessamento da Unesp/Ourinhos 
com a participação dos alunos: SANTAROSA, L.V; NASCIMENTO, W.L; VALLIM, E,M; OLIVEIRA, A,C.G. 
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Figura 9 – Esquema cíclico de funcionamento da agricultura de precisão. 
 Fonte: < http://www.agrolink.com.br/georreferenciamento/AgriculturaPrecisao.aspx > Acesso 

em: 29 dez. 2015 

 
Diante da utilização do processamento de informações georreferenciadas 

atreladas à agricultura, Dellamea et al. (2007, p.1), baseado na descrição de 

Dodermann e Ping (2004), descreve alguns dos benefícios da agricultura de precisão: 

Embora o manejo do solo tradicionalmente adotado pelos agricultores 
seja uniforme em uma determinada área ou gleba, a resposta a este 
manejo será diferenciada em função do histórico da área (erosões, 
compactações, sub ou super fertilizações, histórico de colheitas e 
exportações de nutrientes entre outros). Neste contexto, a Agricultura 
de Precisão (AP) apresenta-se como uma excelente ferramenta para 
auxiliar o produtor rural na definição das melhores estratégias a 
serem adotadas para aumentar a eficiência do gerenciamento 
agrícola. A AP tem como principal conceito aplicar no local correto, no 
momento adequado, as quantidades de insumos necessários à 
produção agrícola, para áreas cada vez menores e mais 
homogêneas, tanto quanto a tecnologia e os custos envolvidos o 
permitam (DELLAMEA et al. 2007; p.1). 

 

 Cavallini et al (2007, p.1008) relata que o “mapeamento dos atributos do solo 

numa área agrícola é importante tanto para a recomendação de práticas de manejo do 

solo, como para a avaliação dos efeitos da agricultura sobre a qualidade ambiental”. 

  Neste sentido a agricultura de precisão pode também ser utilizada como meio 

de se aproximar de uma agricultura sustentável. Tubaldini (2007, p. 301 apud Piroli; 

Santarosa, 2013.) relata que a “(...) estratégia do desenvolvimento agrícola sustentável 

tem como filosofia neutralizar ou minimizar os efeitos das perturbações antrópicas no 

http://www.agrolink.com.br/georreferenciamento/AgriculturaPrecisao.aspx
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Figura 10 - Agricultor Familiar em contato com os mapas produzidos através da agricultura de 
precisão. 

Foto: Nascimento (2013) 

meio ambiente”. Entre os recursos que mais necessitam de conservação o solo e a 

água se destacam. Sobre a necessidade do estabelecimento de uma agricultura mais 

sustentável Blum (2001, p. 75-76) destaca que: 

O solo (...) passa a ter a importância fundamental: ele é visto como 
um meio vivo e frágil, que necessita de alimento e de proteção para 
que possa assegurar produtividade e longevidade. A agricultura 
sustentável combina as técnicas mais modernas existentes, dando 
ênfase às práticas de conservação do solo e da água, à rotação e 
diversificação cultural, ao controle integrado de pragas, doenças e 
plantas daninhas, à integração lavoura e pecuária e ao plantio direto; 
sempre que possível, gera os próprios insumos internamente; 
agroquímicos e combustíveis são substituídos por recursos 
encontrados na própria fazenda (BLUM, 2001, p. 75-76). 

 Pensando na importância do solo, aqui as considerações feitas por 

Wincander e Monroe (2009, p. 139 apud PIROLI; SANTAROSA, 2013): 

Da perspectiva humana, os solos não são renováveis, de modo que 
as pessoas estão alarmadas pelas perdas de solo que excedem a 
sua taxa de formação. De modo semelhante, qualquer redução na 
fertilidade e na produtividade do solo é causa para a preocupação, 
especialmente em áreas onde os solos já permitem somente uma 
existência marginal. Por essa razão, a degradação do solo, que inclui 
a erosão, assim como a deterioração química e física, é um problema 
sério em muitas partes do mundo (WINCANDER E MONROE, 2009, 
p. 139). 
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Neste sentido a agricultura de precisão está sendo fornecida para os 

agricultores familiares de Canitar-SP (Figura 10, p.46) com a intenção de permitir-lhes 

a possibilidade de melhoria na produção, diminuição de gastos com insumos e 

produção de menor impacto sobre o meio  

  Essa categoria de produtores foi historicamente deixada de lado em 

favorecimento do latifúndio. Sobre essa disparidade da grande produção agrícola e a 

agricultura familiar no Brasil, Wanderley (2001, p. 36 e 37) destaca que: 

(...) no Brasil, a grande propriedade, dominante em toda sua história, 
se impôs como modelo socialmente reconhecido. Foi ela quem 
recebeu aqui o estímulo social expresso na política agrícola, que 
procurou modernizá-la e assegurar sua reprodução. Neste contexto, a 
agricultura familiar sempre ocupou um lugar secundário e subalterno 
na sociedade brasileira. Quando comparada ao campesinato de 
outros países, foi historicamente um setor bloqueado, impossibilitado 
de desenvolver suas potencialidades enquanto forma social 
especifica de produção. 

 

  Diante desta situação a agricultura familiar ficou negligenciada e hoje sofre 

com uma série de dificuldade nos quatro fatores de produção: terra, mão de obra, 

capital e capacidade empresarial. Fato que se torna intrigante ao ver os dados 

apresentados pelo censo agropecuário de 2006 que revelou que a agricultura familiar 

ocupa apenas 24,3% da área destinada à produção agropecuária e seus rendimentos 

alcançam 38% (54 bilhões de reais) do valor bruto da produção do país, contra 62% 

(89 bilhões de reais) da agricultura não familiar. Além disso a premissa de Maciel 

(2007) que expõe uma maior ligação da agricultura familiar com a natureza se torna 

relevante: 

Num país dominado produtiva e politicamente pelo latifundiário, além 
de marcado pela devastação ambiental que se arrasta desde sua 
colonização, parece não fazer muito sentido questionar a relação 
necessariamente positiva que haveria entre sustentabilidade e 
democratização do acesso à terra. O argumento mais fácil apresenta 
como premissa que a pequena agricultura, ou agricultura familiar, 
representaria de maneira automática maior harmonia entre o homem 
e a natureza, por ser em si mesma mais diversificada ecologicamente 
e heterogênea social e territorialmente (MACIEL, 2007; p. 121-122).  

 

A extensão rural oferecendo técnicas de agricultura de precisão, cumpre a 

função de realocar o agricultor familiar que se encontra dentro de um patamar 

marginal imposto pelo agronegócio. A acumulação capitalista proporciona ao grande 

produtor um incremento na produção via agricultura de precisão, já para o agricultor 

familiar um mapeamento, uma coleta georreferenciada ou outro serviço de orientação 
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Figura 11 – Mapa de localização das áreas entre os municípios de Canitar e Ourinhos – SP. 
Elaboração: Nascimento; Santarosa (2015). 

via SIG, pode não ser sinônimo de acumulação, mas pode ao menos viabilizar 

melhorias na garantia da própria subsistência. 

10. MATERIAL E MÉTODOS 

10.1 Material 
 

 Como destacado na Figura 11 foram analisadas um total de sete 

propriedades diretamente, sendo duas não participantes da segunda etapa do 

trabalho, com média de 13 pontos coletados de matéria orgânica e 18 pontos de 

densidade por propriedade, todas dentro da microbacia do Bairro Água do Barreirinho 

localizada nos limites dos municípios de Canitar e Ourinhos – SP. 
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Figura 12 - Em destaque no centro da figura o município de Canitar –SP.  
Fonte: IBGE(2015) 

             10.2 Município de Canitar – SP 
 

  Canitar foi criado como distrito em 30 de novembro de 1944, a partir do antigo 

Povoado de Fortuna distrito de Chavantes, esta região assim como grande parte do 

Oeste Paulista teve um grande incremento a partir da Estrada de Ferro Sorocabana.  

Foi elevado à categoria de município através da lei estadual nº 7644 emancipando-se 

em 30 de dezembro de 1991. 

  Com uma população de 4.369 habitantes dentro dos seus 57,46 km², tendo 

segundo o último senso do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), uma 

densidade demográfica de 76,34 habitantes por quilômetros quadrados. A cidade 

(Figura 12) tem a oeste Ourinhos – SP, a Leste Chavantes – SP, ao Norte uma 

pequena ligação a Santa Cruz do Rio Pardo – SP e ao Sul faz divisa com Jacarezinho 

já no Estado do Paraná. 

 

  O Bioma predominante na região é a Floresta Estacional Semidecidual “Mata 

Atlântica de Interior” com estratos arbóreos médios das mais diversas espécies sendo 

predominantes as popularmente conhecidas como Louro Pardo, Pau-óleo e 

Guaçatonga. 
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O conceito ecológico deste tipo de vegetação está condicionado pela 
dupla estacionalidade climática, uma tropical com época de intensas 
chuvas de verão, seguida por estiagem acentuada e outra subtropical 
sem período seco, mas com seca fisiológica provocada pelo intenso 
frio do inverno, com temperaturas médias inferiores a 15°C” (Manual 
Técnico da Vegetação Brasileira, 1992.) 

 A latitude 23°00’23” justifica a transição do clima tropical de altitude para o 

subtropical, no entanto, a hidrografia formada pelos Rios Paranapanema e Pardo dão 

uma peculiaridade no microclima da região, com verões quentes e úmidos e invernos 

secos, a classificação Cfa (h) de Koeppen sintetizada pela EMBRAPA (Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária) compreende bem o clima da região, sujeito a 

alterações provocadas pelas altitudes, hidrografia e vegetação. 

Cfa - Clima subtropical, com verão quente. As temperaturas são 
superiores a 22ºC no verão e com mais de 30 mm de chuva no mês 
mais seco. Esse tipo de clima predomina no litoral e sul do Rio 
Grande do Sul, litoral de Santa Catarina, planalto norte e centro-leste 
do Paraná, bacias dos rios Uruguai e Paraná (Gollfari et al., 1978), 
sudoeste do Estado de São Paulo (Ventura 1964), serra do extremo 
sul de Mato Grosso do Sul, na região das matas no altiplano da 
Chapada Diamantina Setentrional e na Micro Região do Senhor do 
Bonfim, na Bahia (Mello, 1973). Na região norte e noroeste do 
Paraná, o tipo climático também é designado como Cfa (h), sendo h, 
clima tropical original modificado pela altitude (Maack, 1968, 
disponível em < http://www.cnpf.embrapa.br/pesquisa/efb/clima.htm>; 
acessado em 04/09/2015) 

  Segundo o mapa de solos do Brasil elaborado pelo IBGE em parceria com a 

EMBRAPA(1999), Centro Nacional de pesquisas de Solos e Ministério da Agricultura e 

do Abastecimento, a região de Canitar-SP tem como predominantes os Latossolos 

Vermelhos Eutroférricos de Sigla LV-15, provindos da litologias basálticas e diabasios 

da região. Dentro de uma característica geral o IBGE(2007) o lança dentro da 

categoria A com forte potencial agrícola, já especificamente a EMBRAPA o classifica 

com altos teores de óxido de ferro proveniente de suas rochas preexistentes, solos 

altamente profundos com horizontes uniformes, devido a sua porosidade, apresentam 

bom desenvolvimento radicular, no entanto, a textura variando entre “argilosa, média e 

muito argilosa” dá a estes solos suscetibilidade a compactação. 

 

http://www.cnpf.embrapa.br/pesquisa/efb/clima.htm
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  A característica apresentada pela EMBRAPA é confirmada anteriormente na 

Figura 13, onde a predominância dos latossolos é associada a textura argilosa, 

comprovada na (Figura 14, p.52) onde se vê os torrões coletados para análise de 

densidade, que já davam em campo um panorama de como seria o mapeamento. 

Os Latossolos Vermelhos com caráter férrico são encontrados no 
estado de São Paulo na região de Cuestas, na Depressão Periférica 
e no oeste do estado associados às calhas de drenagem de alguns 
rios, como o Paranapanema e o Tietê, desenvolvidos de rochas 
básicas. Por apresentarem moderada reserva de macro e 
micronutrientes e serem estáveis mecanicamente têm alta resiliência. 
Apresentam capacidade produtiva estável ao longo de anos de cultivo 
quando são aplicadas adubação de manutenção e técnicas simples 
de conservação do solo. Devido a sua favorável fertilidade química e 
boas propriedades físicas, e por ocorrerem em relevo suavizados, 
sua vegetação original de floresta (Mata Atlântica) foi substituída por 
intensa atividade agrícola. Fonte: < 
http://www.iac.sp.gov.br/solossp/pdf/Latossolos.pdf > Acesso em: 29 
nov. 2015 

  Com relação a classe textural dos solos desta região Zanata e Perusi (2010, 

p.117) definem: “pertencem à classe textural argilosa, uma vez que excede os 35 % de 

Figura 13 - Mapa pedológico do município de Canitar - SP. (Oliveira, et al. 1999) 
Adaptado: Nascimento(2015) 

http://www.iac.sp.gov.br/solossp/pdf/Latossolos.pdf
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argila. Essa conduta é típica do solo que predomina na área pesquisada, o Latossolo, 

predominantemente argiloso, por ser oriundo da intemperização do basalto.” 

  A classificação morfológica do município de Canitar - SP encontra se na 

morfoestrutura da Bacia Sedimentar do Paraná, onde segundo Ross(2000) temos os 

planaltos e as chapadas da Bacia do Paraná. Sendo assim, como morfoescultura 

temos os relevos pouco acidentados do planalto ocidental paulista, que variam entre 

300 e 600 metros com relação ao nível do mar, segundo CPRM (2010) a amplitude 

topográfica da região varia entre 50 e 80 metros, com feições de morros baixos e 

colinas dissecadas, este relevo levemente acidentado propicia a utilização do 

implemento agrícola de grande porte, o relevo característico da região favorece a 

décadas o avanço do agronegócio, principalmente da cana-de-açúcar que 

gradativamente vai tomando lugar das outras culturas características da região.  

  Segundo dados do IBGE, a participação efetiva na economia de Canitar-SP 

está nos serviços, no entanto, a economia do município é baseada principalmente no 

setor agropecuário, se houver a combinação destes dados com o Plano Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável do município, uma vez que 3.953 hectares dos 

5.745 hectares do município são ocupados pela cana de açúcar. 

Figura 14 – Amostras de solo com coloração e textura característica do Latossolo Vermelho, 
onde a suscetibilidade a compactação média devido a textura argilosa. 

Foto: (Nascimento, 2013) 
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Figura 15 - Propriedade de V. A., sob a cultura de Alfafa, ao fundo a Usina de beneficiamento 
de Cana-de-açúcar.  

Foto: Nascimento, (2013) 

  O Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável11 2010 - 2013 deixa 

clara a dimensão ocupada pela cana-de-açúcar no município e o concomitante 

prejuízo dos agricultores familiares que aderiram a essa produção sem o apoio 

financeiro. Neste cenário quem se favorece são os grandes produtores que neste 

mesmo documento, através de dados fornecidos pelo LUPA (Levantamento De Dados 

De Produção Agropecuária) ligado a CATI é apresentado que uma UPA(Unidade de 

Produção Agrícola) deste município ocupava 43,87% de toda a área agricultável, isso 

mostra o caráter centralizador do agronegócio influenciando diretamente na economia 

dos pequenos municípios, reflexo disso, é a dependência da cidade em todos os 

níveis econômicos das usinas sucroalcooleiras da região. 

  Devido a defasagem do período disposto do último senso rural do município, 

não serão listados números atuais quanto a produção da região, no entanto é cabível 

salientar que de modo básico as lavouras permanentes representam menos de 3% do 

total de lavouras cabendo o restante as temporárias, variando estas entre, Cana-de-

açúcar, Milho, Mandioca, Café Arábica em grão, Alfafa (Figura 15) e Capim Croast-

Cross12, sendo as duas últimas variedades agrícolas base das unidades apoiadas pelo 

projeto de extensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 A elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável teve iniciativas direta e 
indiretas com várias instituições, sendo Coordenadoria Assistência Técnica Integral, Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Rural, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Prefeitura Municipal de Canitar. Disponível em: < 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lMrwT3sfgK8J:www.cati.sp.gov.br/conselhos/
arquivos_mun/117_02_06_2010_ordcmdrcanitar.doc.doc+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br > Acessado 
em 27/10/2015 
12 O coast-cross é uma forrageira perene, subtropical, híbrida, desenvolvida na Geórgia, EUA, pelo 
cruzamento entre espécies de Cynodon (grama-bermuda). Fonte: Agrov.com 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lMrwT3sfgK8J:www.cati.sp.gov.br/conselhos/arquivos_mun/117_02_06_2010_ordcmdrcanitar.doc.doc+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lMrwT3sfgK8J:www.cati.sp.gov.br/conselhos/arquivos_mun/117_02_06_2010_ordcmdrcanitar.doc.doc+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
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Figura 16 - Em destaque o município de Ourinhos. 
Fonte: IBGE(2015) 

             10.3 Município de Ourinhos – SP 
 

O histórico de Ourinhos está ligado as monoculturas de café e algodão 

cultivados junto ao Rio Paranapanema no século XIX, o povoamento da região dá-se a 

partir da migração italiana, os pioneiros das ocupações, principalmente a Família Sá 

lançam mão das propriedades adquiridas em prol de prédios que passam a ser usados 

para escolas, igrejas e administrações públicas. 

Com o advento da Estrada de Ferro Sorocabana, Ourinhos se destaca por ser 

uma das paradas da mesma no destino até Jacarezinho-PR, quando em 1918 o então 

Distrito de Paz de Ourinhos é elevado ao patamar de município. 

Quanto a posição Geográfica Ourinhos localiza-se a sudoeste do estado de 

São Paulo, segundo (IBGE 2015) o município possui uma área de 295,820 km², e uma 

população de 103,035 habitantes. Atualmente possui um PIB de R$ 2.453.965 

destacando-se economicamente no setor de serviços com 82,75% das atividades fins.  

Em destaque na Figura 16 o município encontra-se em um entroncamento de 

rodovias e ferrovias dando destaque para a Raposo Tavares(SP-270), Transbrasiliana 

(BR-153), Orlando Quagliato (SP-225) e Mello Peixoto (SP-278), ao norte de Ourinhos 

encontra-se o município de São Pedro do Turvo – SP e Ribeirão do Sul, ao sul 

Jacarezinho-PR e Ribeirão Claro - PR, a sudeste Canitar - SP e Chavantes - SP e a 

sudoeste Cambara-PR.  
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Ourinhos13 engloba a 11ª Região Administrativa de Marília, além disso, o 

município está inserido na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos nº. 17 

(UGRHI-17), assim como no Comitê de Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema 

(CBH-MP). Os principais rios cortam o município são: Pardo, Turvo, além do 

Paranapanema, citado anteriormente. Além disso, o município possui importantes 

corpos d’água, a saber: Christoni, Chumbeadinha, Furnas, Monjolinho, Águas do Jacu 

e Água da Veada. 

O município está inserido na morfoestrutura da Bacia Sedimentar do Paraná e 

na morfoescultura do Planalto Ocidental Paulista, com predomínio de colinas amplas 

suavemente onduladas com topos aplainados. No que se refere ao embasamento 

geológico, destaca-se o Domínio do Grupo São Bento, Formação Serra Geral, sendo 

caracterizado por se constituir de rochas vulcânicas em derrames basálticos toleíticos, 

(JKsg) ocorridos há cerca de 130 milhões de anos, apresentando coloração cinza a 

negra e textura afanítica (IPT, 1981). 

De acordo com a classificação climática de Koppen, o município de Ourinhos 

possui clima do Tipo Am, sendo denominado Clima Tropical Chuvoso, com inverno 

com temperatura média de 22,1º, sendo que o mês de fevereiro possui a maior 

temperatura média (25,1º) e julho a menor temperatura média (18,3º). A precipitação 

média do município é de 1.356,8 mm, o mês com maior índice de precipitação é 

janeiro com 198,3 mm e o mês com menor índice pluviométrico é agosto com 41,2 mm 

(CEPAGRI, 2015). 

Ao que se refere à mata nativa, destaca-se no município de Ourinhos a 

ocorrência da Floresta Estacional Semidecidual Submontana (IBGE, 2012), também 

conhecida como Floresta Latifoliada Tropical. Contudo, devido ao uso intensivo de 

práticas agrícolas assim como o processo de urbanização vigente no início do século 

XX, ocorreu a diminuição significativa da mata nativa local, sendo que atualmente o 

único remanescente urbano desta vegetação encontra-se no Parque Ecológico Tânia 

Mara Netto Silva.  

Como resultado desses fatores, os tipos de solos predominantes no município 

são o Latossolo Vermelho e os Nitossolos Vermelhos. Ao longo da área de estudo há 

o predomínio dos Latossolos. Tal solo constitui-se de material mineral, apresentando 

horizonte B latossólico logo abaixo de qualquer tipo de horizonte A, dentro de 200 cm 

de superfície, apresentando mais de 150 cm de espessura. São solos em avançado 
                                                           
13 Parte da caracterização do município de Ourinhos cedido e também publicado por Vallim, E. M., no 
trabalho “Estudo do processo de urbanização na Bacia do Córrego Água da Veada em Ourinhos/SP: 
avaliação das áreas impermeáveis e instrumentos de políticas públicas”; (2015). 
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estágio de intemperização e muito evoluídos. Ocorrem em regiões equatoriais e 

tropicais. Este tipo de solo possui boa drenagem interna, além de apresentar boa 

tolerância à perda por erosão, desde que manejado adequadamente, sendo 

caracterizado pela baixa erodibilidade natural (OLIVEIRA et al., 1999). 

  Segundo Lepsch (2011) este tipo de solo é atualmente muito utilizado para 

agricultura, devido, sobretudo, a estarem situados em áreas de relevo com inclinações 

suáves, pouco susceptíveis a erosão hídrica, além de serem adequados ao uso de 

máquinas agrícolas.  
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               10.4 Procedimentos metodológicos14 

A metodologia do projeto de pesquisa consistiu na identificação das 

propriedades, entrevista prévia, padronização nos métodos de análise, produção dos 

mapas e entrega final. 

A identificação das propriedades foi feita com a ajuda do Técnico do 

Laboratório de Geologia e Geomorofologia da UNESP de Ourinhos, Jakson José 

Ferreira, que tem um vasto conhecimento da área do bairro Água do Barreirinho, no 

município de Canitar-SP. Logo, os proprietários foram submetidos a uma entrevista 

prévia onde foram alertados quanto aos perigos da compactação do solo e da 

necessidade de análise física do solo para um ganho considerável na produção, deste 

modo, todos iam tomando ciência do projeto e o aceitando. 

 A saída a campo sempre era feita por dois ou mais membros, sendo o 

extensionista, o técnico de laboratório e variavelmente um voluntário, portando sempre 

os seguintes materiais:  

 Enxada ou enxadão; 

 Trado; 

 Facão; 

 Perneira; 

 Sacos plásticos para o armazenamento das amostras; 

 GPS; 

  Kit de emergência, martelo pedológico, etc. 

  A padronização dos métodos aconteceu com a chegada da balança de 

precisão em 2011, assim, foi possível estabelecer o método do torrão 

impermeabilizado como o mais adequado para a região, visto que a produção da 

maioria deles é para alimentação animal (alfafa e capim coast-cross). Essa produção 

usa basicamente o horizonte superficial e sub superficial, e proporciona a facilitação 

da coleta, já que a quantidade de argila faz com que o solo já esteja em torrões. 

  Para a determinação dos valores de matéria orgânica usou-se o método 

colorimétrico, onde os valores são explícitos no fotocolorímetro através da reação da 

                                                           
14 A quantidade específica de pontos de coleta será identificada nos resultados e discussão. 
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Figura 17 - Amostras Impermeabilizadas com parafina. 
Foto: Nascimento (2013). 

matéria orgânica contida em uma determinada porção de solo, geralmente 1cm³, com 

o ácido sulfúrico. 

  Tanto as análises quanto a produção dos mapas foram feitas no Laboratório 

de Geologia, Geomorfologia e Pedologia do Campus da Unesp de Ourinhos. 

             10.5 Determinação da Densidade 

Os procedimentos metodológicos de análise de densidade seguem 

basicamente o Manual de Edafologia (Kiehl, 1979) e o Manual de Métodos de Análise 

de Solos da EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 1997).  

A partir da padronização foram marcados os trabalhos de campo, onde foram 

coletados torrões com média de 5 cm de diâmetro, de preferência em períodos de 

estiagem para não comprometer o resultado das análises. 

Após a secagem destes torrões ao sol, estes foram pesados e 

impermeabilizados em parafina (Figura 17) sob temperatura de 55º a 60º. Passado 

este processo, as amostras foram envolvidas em um pequeno pedaço de arame e 

pesadas novamente, dependuradas na balança em um Becker de 600 ml para 

amostrar o quanto de volume de água é movimentado. 

  Por último, as amostras foram cortadas ao meio, retirando-se a parafina de 

uma das metades e secando-se uma metade de cada amostra a 110º em estufa, esta 
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última análise condiz com a porcentagem de umidade que se desconta de cada 

amostra.   

  Para finalizar a análise de densidade pelo método do torrão impermeabilizado, 

aplicaram-se as fórmulas demonstradas nas equações 1, 2 e 3, com os resultados de 

cada etapa. Estas foram transcritas no programa Microsoft Excel, onde geraram-se as 

planilhas com a média de cada ponto. 

 

 

Equação 1 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑟𝑟ã𝑜 𝑎 105°𝐶 = 𝑎: [1 +
(𝑏)

100
] 

Onde: 

a = peso do torrão úmido 

b = % de umidade da subamostra 

 

Equação 2 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑o torrão =  [(a − b) –  c] 

Onde: 

a = peso do torrão parafinado 

b = peso do torrão parafinado mergulhado em água 

c = volume da parafina = peso da parafina / 0,90 

 

  Para chegar ao valor da densidade aplica-se a equação 3 dividindo o valor 

obtido na equação 1 pelo resultado da equação 2:  

 

Equação 3 

𝐷𝑆 =
𝑀

𝑉
 

Onde:                                                

Ds = Densidade do solo (kg.dm-3);  

M = resultado da equação 1;  

 

  Para evitar qualquer comprometimento nas análises, não foram realizadas 

coletas em períodos pós-chuva. Em cada ponto coletado retiraram-se três unidades de 
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Figura 18 - Coleta de solo para obtenção de dados de matéria orgânica em meios aos 
eucaliptos de C. B. em Canitar-SP.  

Foto: Nascimento (2013) 

torrão para fazer uma média depois. Estes parâmetros são usados para ter uma 

melhor assiduidade nas análises e prevenir-se qualquer comprometimento ou perda 

de amostra. 

             10.6 Determinação da Matéria Orgânica 

  Para a análise de matéria orgânica foram seguidos os seguintes passos: 

  Coleta alternada entre as extremidades da propriedade (Figura 18), de uma 

quantidade aproximada de 200g de solo (auxiliada pelo trado) em uma profundidade 

de 20 cm. A cada coleta era feita a devida marcação dos pontos pelo aparelho de 

GPS. 

   

Em laboratório seguiu-se o método colorimétrico: 

 Transferiu-se 1cm³ de solo para um frasco cilíndrico de 100ml, 

seguindo-se por uma prova em branco sem solo. 

 Adicionou-se com dispensador, 10 ml da solução de Na2Cr2O7 em ácido 

sulfúrico. 
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Figura 19 - Representação do modo de obtenção dos dados de Matéria Orgânica pelo 
software Microsoft Excel (Print Screen).  

Adaptado: Nascimento (2015) 

 Agitou-se durante 10 minutos, em um agitador com movimento circular-

horizontal, com velocidade mínima de 180 rpm. 

 Após um repouso de uma hora, adicionou-se 50 ml de água, usando 

dispensador, com um jato forte para promover a mistura das soluções. 

Deixar decantar por aproximadamente 15 horas. 

 Após o descanso, transferiu-se o líquido sobrenadante para a cela de 

medida do espectrofotômetro ou colorímetro, com filtro de transmissão 

máxima de 650 nm. Calibrou-se o aparelho para a prova em branco 

completa. 

 Calculou-se os resultados a partir da curva-padrão, preparada com 

solos analisados pelo método volumétrico. 

 Calibrou-se o método colorimétrico em relação aos resultados 

conhecidos das amostras controle do Instituto Agronômico de Campinas 

(IAC, 2009). 

  A calibração e padronização da fórmula para a obtenção final dos resultados 

deu-se a partir dos parâmetros viáveis dos solos já conhecidos, onde se chegou a um 

quociente final a partir da aplicação da equação através da ferramenta Microsoft Excel 

como demonstrado na Figura 19. 
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Figura 20 - Exemplo de um mapa apresentado no projeto de extensão feito por meio do 
aplicativo Idrisi Taiga.  

Foto: Nascimento; Santarosa (2013). 

             10.7 Elaboração dos mapas 

  Para a elaboração dos mapas usou-se o programa Trackmacker para a 

conferência e extração dos pontos de GPS e para a manipulação do mapa já com os 

dados, usou-se os programas Idrisi versão Taiga e Arcgis 9.3. Como o projeto vem 

sendo executado desde 2009, foram usados os polígonos de contorno de algumas 

propriedades das análises anteriores de Ph. 

  Após toda coleta georreferenciada dos dados, estes foram transferidos para o 

computador pelo programa Trackmacker e depois introduzidos no Sistema de 

Informações Geográficas (SIG). Na primeira etapa do projeto foi usado o SIG Idrisi 

Taiga (Figura 20), já para a produção deste trabalho foram refeitos15 os mapas através 

do SIG ARCGIS 9.2. 

  A obtenção dos mapas deu-se através da interpolação de resultados e 

transformação de um arquivo RASTER em um VETOR, a partir daí atribuiu-se valores 

georreferenciados a cada ponto coletado, formando-se assim uma paleta coroplética 

que varia de acordo com a maior ou menor intensidade de Densidade ou Matéria 

Orgânica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Os mapas da discussão dos dados deste projeto, foram refeitos(densidade) e produzidos (matéria orgânica) pelo 
bolsista pioneiro do projeto Lucas Vituri Santarosa, que desde 2010 busca também na extensão um meio de 
fortalecer o campo através do suporte a agricultura familiar. 
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 Figura 21 - Mapas de aplicação localizada de insumos (Compactação do Solo). Propriedade de J.B.  
Elaboração: Nascimento; Santarosa (2015). 

11. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

11.1 Mapas de aplicação localizada – Densidade do Solo  
 

    A compactação da propriedade de J. B. (Figura 21) se encontra dentro dos 

limites aceitáveis com valores menores que 1,65 g/cm³. Deve-se aqui salientar que 

no período de coleta a mesma estava com muitas áreas em período de descanso do 

solo, cultivando apenas um quarto da propriedade com Café e Milho, a área 

destinada ao mapeamento que como já citado neste trabalho não representava toda 

a posse do agricultor, girava em torno de 4 alqueires, que segundo o mesmo era 

muito acidentado e não tinha como entrar com grandes implementos para a 

subsolagem. Sendo assim, o mesmo usava apenas aragem e gradação que no caso 

manteve uma densidade aceitável para suas culturas.  

  Como de praxe, nas análises de densidade ao redor da sede da propriedade 

ou casa de máquinas e implementos, é onde encontramos as maiores variações no 

caso deste mapa temos entre 1,65 e 1,75 g/cm³ próximo a garagem dos tratores.  
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Figura 22 - Mapas de aplicação localizada de insumos (Compactação do Solo). Propriedade de C. M. 
Elaboração: Nascimento; Santarosa (2015). 

  A coleta da propriedade de C. M. (Figura 22) foi feita em 2012, ainda pelo 

bolsista pioneiro do projeto Lucas Vituri Santarosa. Grande parte da propriedade 

encontrava-se sob o cultivo da cana-de-açúcar, atribui-se a diferenciação dos valores 

de densidade pelo recorte da estrada rural, pois a montante do relevo que encontra-

se para o lado sudoeste da propriedade possui variações abaixo de 1,65 g/cm³. 

Oposto a isso, a jusante16 para o lado nordeste da propriedade, onde encontramos o 

recorte de estrada visivelmente destacado pela alteração da densidade entre 1,65 e 

1,75 g/cm³ já a maior densidade se encontra próximo à casa onde o transito é mais 

intenso 

  Os níveis de densidade da propriedade de C. se encontra dentro dos limites 

aceitáveis para o cultivo da cana-de-açúcar, no entanto, cabe-se ressaltar que o 

mesmo era o que mais possuía acesso a implementos agrícolas de todos os 

agricultores familiares do Bairro Água do Barreirinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Segundo Guerra(1978) Denomina-se a jusante uma área que fica abaixo da outra, ao se considerar a 
corrente fluvial pela qual é banhada. [...]uma região que está numa posição mais baixa em relação ao 
ponto considerado.  
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Figura 23 - Mapas de aplicação localizada de insumos (Compactação do Solo). Propriedade de C. B.  
Elaboração: Nascimento; Santarosa (2015). 

  A propriedade de C. B. (Figura 23) se encontra, com valores aceitáveis quanto 

aos níveis de densidade, no lado sudoeste da propriedade cultiva eucaliptos de 

médio porte, onde a densidade começava com 1,30 g/cm³ no topo da propriedade 

variando até 1,60 g/cm³ no começo do último quarto da propriedade, daí a diante 

seguindo para a sede da propriedade a densidade não passou de 1,65 g/cm, sendo 

assim, não houve uma variação tão considerável para entrada de implementos tão 

pesados, a orientação dada a esse produtor é que controle a pastagem do gado para 

afastar o risco de erosão do solo. 

 A Propriedade de N. G. (Figura24, p.66) também possuí níveis aceitáveis de 

densidade dentro da classe dos latossolos, variando muito pouco. Partindo da 

variação de 1,40 e 150 g/cm³ no lado norte da propriedade não passando de 1,65 

g/cm³ no restante da mesma, essa propriedade cultiva apenas o Capim Croast-

Cross(Feno) uma cultura forrageira onde segundo Leite(1999) é muito resistente ao 

pastoreio e pisoteio, esta cultura como o próprio autor salienta se adapta bem a 



66 
 

 

Figura 24 - Mapas de aplicação localizada de insumos (Compactação do Solo). Propriedade de N. G.  
Elaboração: Nascimento; Santarosa (2015). 

texturas argilosas como a do latossolo, usa basicamente o horizonte superficial e parte 

do subsuperfícial para o seu desenvolvimento. Sendo assim, o mesmo tem o máximo 

de produtividade na propriedade, a orientação ao agricultor foi com relação 

manutenção das curvas de nível e terraceamento17 de modo a evitar o trânsito 

desnecessário de implementos agrícolas afim de evitar focos erosivos.  

 

  Com um pouco mais de 2 alqueires, R. G. cultiva Alfafa e Capim Croast-Cross 

(Feno), em linhas gerais sua propriedade (Figura 25, p.67) possui níveis aceitáveis 

para ambos os cultivos girando em torno de 1,65 e 1,75 g/cm³. Salvo que, tanto em 

nossa visita quanto após o mapeamento, o agricultor foi orientado com relação a 
                                                           
17 Segundo a EMBRAPA: O terraceamento consiste na construção de uma estrutura transversal ao 
sentido do maior declive do terreno. Disponível em: <http://www.agencia.cnptia.embrapa.br> acesso 
em: 16 out.2015 
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Figura 25 - Mapas de aplicação localizada de insumos (Compactação do Solo). Propriedade de R. G.  
Elaboração: Nascimento; Santarosa (2015). 

manutenção de uma de suas curvas de níveis que estava com um forte acumulo de 

água em superfície provocando o lajeamento da camada argilosa e concomitante 

compactação da área. Segundo os autores destacados como base para as análises, 

de 1,85 g/cm³ acima já se mostra como crítico para diversas culturas, dentre elas 

principalmente as de raízes pivotantes como a alfafa.  

  A diferenciação entre os níveis de densidade desta propriedade se dão 

também pelo desnível do terreno, que obriga R. G. a entrar sempre com algum tipo de 

implemento afim de fazer a manutenção das curvas de nível. 
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Figura 26 - Mapas de aplicação localizada de insumos (Compactação do Solo). Propriedade de R. O.  
Elaboração: Nascimento; Santarosa (2015) 

R. O. produz apenas Alfafa, a propriedade é bem pequena (Figura 26), 

aproximadamente 1 alqueire e meio. Daí surge a obrigação de darmos o apoio 

significativo para que não haja o comprometimento de partes dessa propriedade, pois 

se formos analisar pontualmente em uma relação de tamanho de propriedade, R. é o 

mais prejudicado por níveis críticos de compactação com áreas chegando a 1,85 

g/cm³. 

No geral esta propriedade encontra-se adequada com níveis de densidade 

abaixo do 1,65 g/cm³, mas, na parte oeste da mesma, está ocorrendo gradativamente 

um processo de compactação. 

O proprietário não faz a manutenção cotidiana da propriedade pois trabalha 

em Ourinhos - SP, deixando isso a cargo do pai, V. A., que também será abordado 

neste trabalho. O mesmo diz ter a compactação dessa área sob controle, visto que 

devido a planificação do terreno apenas a gradação é um dos meios de diminuir estes 

níveis. 
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 V. A. possui 4 alqueires de terra (Figura 27), em 2012 no período em que as 

análises foram feitas, o mesmo ainda produzia Alfafa e Capim Croast-Cross, no 

entanto, já deixava claro que estava pretendendo deixar a primeira, pois o Capim vale-

se de muito menos esforço e dispêndio de verba para cultivá-lo. Sua propriedade no 

geral se encontra dentro dos níveis aceitáveis, variando de abaixo de 1,65 até o 1,85 

g/cm³. 

 A área deste produtor se mostra muito bem trabalhada com relação as curvas 

de nível, em todas as visitas o mesmo deixava claro que caso surgisse um “problema 

lá pra cima tudo estouraria pra baixo”, se referindo ao relevo de sua propriedade onde 

sua casa fica no nível de base. Cabe ressaltar que os níveis mais críticos de 

compactação dessa propriedade estão próximos a estrada e a residência do mesmo, 

locais de trânsito intenso. A orientação ao mesmo referiu-se ao contínuo uso do trator, 

que o próprio V. A. já disse estar evitando voltando a usar a tração animal para mover 

o arado. 

Figura 27 - Mapas de aplicação localizada de insumos (Compactação do Solo). Propriedade de V. A.  
Elaboração: Nascimento; Santarosa (2015) 
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11.2 Mapas de aplicação localizada – matéria orgânica  
 

Salienta-se aqui também que a maioria dos agricultores analisados usam 

como adubação química o composto de nitrogênio(N), fósforo(P) e potássio(K), na 

proporção 20/10/10, sendo a maior nitrogênio(20) responsável pela coloração das 

folhas também fundamentais para o crescimento das plantas, já o fósforo(10) e o 

potássio(10) são macronutrientes importantes para o reforço da estrutura radicular e 

rizomas das plantas. No entanto uma superdosagem principalmente o de nitrogênio, 

influencia não só no teor de matéria orgânica, mas também nas outras diversas 

propriedades do solo, refletindo-se assim num desenvolvimento deficiente de tal 

cultura. 

A propriedade de J. B. (Figura 28) encontra-se plenamente dentro dos níveis 

aceitáveis de matéria orgânica, visto que no período de coleta no ano de 2013 poucas 

áreas vinham sofrendo com implementação de máquinas agrícolas. As áreas de 

menores índices, ou seja, abaixo de 25 g/dm³ foram uma área a leste do mapa sob 

cultivo de café a noroeste uma área muito acidentada usada para pastoreio do gado. 

Figura 28 - Mapas de aplicação localizada de insumos (Matéria Orgânica). Propriedade de J. B. 
 Elaboração: Nascimento; Santarosa (2015) 
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A propriedade de C. B. (Figura 29) também se encontra dentro dos níveis 

aceitáveis. Esta propriedade em especial possui uma vasta área com cobertura de 

Serapilheira18 e também com a presença de Micorrizas, onde o Biólogo e Técnico de 

Laboratório e Campo que acompanhou todas as coletas do projeto Jakson José 

Ferreira atestou estar acontecendo uma troca mútua entre os fungos e as raízes das 

plantas, onde estas, nesta relação absorvem os nutrientes contidos no solo. 

Em geral, os maiores níveis foram mesmo onde encontrou-se esta relação 

mútua natural, ficando acima de 29 g/dm³, tendo pequenas manchas menores até se 

chegar na casa do agricultor, onde os níveis se encontravam mais baixos, 

principalmente no pomar. Fato é que, se fizermos um comparativo com o mapa de 

compactação desta mesma área, temos um pequeno aumento da densidade do solo 

neste mesmo local, o que afeta diretamente na dispersão e absorção de matéria 

orgânica pelo solo. 

                                                           
18 Serapilheira: cobertura que se forma na superfície do solo composta por restos de vegetação, como 
folhas, arbustos, caules e cascas de frutos em diferentes estágios de decomposição. 

Figura 29 - Mapas de aplicação localizada de insumos (Matéria Orgânica). Propriedade de C. B.  
Elaboração: Nascimento; Santarosa (2015) 
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N. G. se encontra também dentro do aceitável (Figura 30), com ressalvas, 

níveis acima de 29 g/dm³ são uteis para solos com textura argilosa e a propriedade do 

mesmo varia de média a argilosa. O mesmo foi alertado em relação a esse fato, no 

entanto, é bem pontual ao afirmar fazer um grande controle neste aspecto em sua 

propriedade, pois até mesmo a adubação química é bem controlada a cada 45 dias e 

segundo ele não faz uso de herbicida, para não haver uma alteração significativa 

nessas propriedades. 

Um fator colaborativo para o controle dos dados nestas propriedades também 

foram as análises e mapas de Ph feitas anteriormente pelo bolsista pioneiro do projeto 

Lucas Vituri Santarosa, pois a partir delas e munido dos mapas, os agricultores 

puderam mensurar o quanto seria necessário de aplicação de calcário em cada parte 

da propriedade. O calcário por sua vez, quando em níveis controlados, também é um 

bom agente agregador de matéria orgânica.  

Figura 30 - Mapas de aplicação localizada de insumos (Matéria Orgânica). Propriedade de N. G. 
 Elaboração: Nascimento; Santarosa (2015). 
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Diferente da propriedade do irmão, R. G. tem uma área mais homogênea 

(Figura 31) com relação aos níveis de matéria orgânica, uma preocupação está no fato 

de metade da propriedade estar no limite mínimo para solos de textura média, ou seja, 

menos de 25 g/dm³. 

R. G. atesta também fazer um controle severo neste índice, usando o adubo 

químico composto NPK na proporção 20/10/10 para cada componente mensalmente. 

O mesmo também revela que na falta de apoio das assistências e antes de conhecer o 

trabalho de extensão da UNESP, procurava fazer análises de solo particularmente 

para assegurar uma melhor produtividade. 

Figura 31 - Mapas de aplicação localizada de insumos (Matéria Orgânica). Propriedade de R. G. 
 Elaboração: Nascimento; Santarosa (2015) 
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A propriedade de R. O. é uma das menores e a mais homogêneas em 

proporção (Figura 32), observa-se que os índices estão controlados, variando em 

grande parte de 25 a 29 g/dm³. Cabe-se apontar que pequenas propriedades, assim 

como a do produtor analisado, tem por obrigação manter as propriedades do solo 

dentro dos níveis aceitáveis, caso contrário, as perdas serão irreversíveis. 

A propriedade é administrada por seu pai V. A. durante a semana, que atesta 

usar também o composto químico NPK na proporção 20/10/10 para o controle das 

propriedades do solo, o mesmo também afirma usar o calcário variavelmente e diz ter 

resultados significativos nas culturas. 

O agricultor V. A. possui aproximadamente 4 alqueires de terra (Figura 33, 

p.75) dentro dos níveis aceitáveis de matéria orgânica. Aproximadamente 90% da 

propriedade está entre 25 e 29 g/dm³, estes índices são aceitáveis para solos de 

Figura 32 - Mapas de aplicação localizada de insumos (Matéria Orgânica). Propriedade de R. O. 
 Elaboração: Nascimento; Santarosa (2015) 
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textura média como o da propriedade, no entanto, o mesmo sempre é alertado quanto 

a constante aração, ou trânsito de máquinas e implementos sob o cultivo. 

Os maiores índices de matéria orgânica da propriedade se encontravam no 

lado oeste do mapa, uma área de solo menos revolvido com índices acima de 29 

g/dm³. Os menores estavam próximo a residência, comum entre todas as 

propriedades.  

V. A. usa calagem a base de Calcário e Adubação também do composto 

químico NPK na proporção 20/10/10. O mesmo ressaltou também que os mapas 

anteriores de pH tiveram bastante utilidade na dosagem de calcário, e que para 

controle de matéria orgânica usa bastante adubação com esterco de gado e galinha.  

 

 

Figura 33 - Mapas de aplicação localizada de insumos (Matéria Orgânica). Propriedade de V. A.  
Elaboração: Nascimento; Santarosa (2015). 
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12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da análise das informações  apresentadas, pode-se afirmar que a 

Geografia, enquanto ciência, pode sim ser um meio de dispersão da Extensão Rural e, 

concomitantemente, dar a essa o seu mais alto grau de importância dentro das 

discussões, sejam elas acadêmicas, no sentido mais vocacional e disciplinar das 

competências, ou até mesmo em um patamar mais geral não tão específico, como nos 

panoramas políticos e sociais que ainda não engrenaram nada tão significativo a ponto 

de dar à Extensão um lugar de protagonista nas discussões que as convém. 

Pode-se salientar que a Extensão Rural dentro do Curso de Geografia 

funciona como uma via de mão dupla, onde o discente, através dos trabalhos de 

campo, tem um adendo à teoria de sala de aula, e por sua vez, pode aplicá-la in loco, 

buscando tratar, discutir ou propor medidas que façam a Extensão Rural útil e 

transformadora dentro do campo, principalmente nos setores menos atendidos como o 

dos agricultores familiares. Cabe ainda salientar que a Extensão Rural que propomos 

aqui não se trata da extensão do “mundo de faz de conta” como critica Valente (2009, 

p.84): 

[...]Essa é a impressão que se tem como são construídas as políticas 
públicas, distanciadas da realidade concreta. Por essa razão, não se 
pode esperar que o “discurso oficial” se materialize na pratica de 
gestão. Como se boas e bem intencionadas ideias bastassem. 
(VALENTE, 2009; p. 84). 

 Assim como o próprio autor acima relata, deve-se abandonar o sentimento de 

“passe de mágica da extensão” e tratá-la, principalmente no âmbito universitário, de 

uma maneira mais descentralizada nas respectivas áreas do conhecimento das 

disciplinas, e por sua vez, contextualizá-la no momento histórico atual, principalmente 

o capitalista. 

 Ainda no âmbito acadêmico conclui-se que a Extensão Rural é literalmente 

base para o tripé disposto em diversas instituições de ensino, pois ela se encaixa 

perfeitamente nos campos do “Ensino, Pesquisa e Extensão”. Só para título de 

exemplo no curso de Geografia podemos elencar: 

 Ensino: A extensão Rural pode ser debatida mais efetivamente, nas 

disciplinas de Geografia Rural, Geografia Agraria, Região Espaço e Território, 

Pedologia, Geomorfologia entre outras, tendo por base assuntos como o valor 

da terra, os atores da extensão, políticas públicas, financiamentos, solos, 

participação na economia, êxodo rural, etc. Somando-se a isso os trabalhos 
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de campo dentro da extensão pode ser um extremo aporte pedagógico para o 

entendimento claro de assuntos mais complexos na teoria. 

 Pesquisa: Diversos temas recorrentes na Extensão podem virar tema de 

pesquisa dentro da Geografia, os movimentos migratórios da Extensão, a 

participação do agricultor familiar dentro das economias locais, as divisões do 

trabalho, o cultivo, a exclusão e abandono por parte da extensão no campo. 

 Extensão: Além deste trabalho que aqui se conclui, muito se observa ainda a 

carência do campo com relação a projetos de Extensão, a exemplo de 

medições de água e suas propriedades, auxílio em documentações baseadas 

em cartas topográficas, orientações quanto as Áreas de Preservação 

Permanente, etc. 

Ao afirmar estes campos de importância da Extensão Rural dentro da 

Geografia, temos aqui que reiterar um dos maiores anseios deste trabalho, ou seja, 

fazer dessa ciência geográfica um meio de difusão e aparelhamento das nuances 

marginalizadas do sistema atual, seja ela a Extensão Rural, os Assentamentos, os 

Quilombos, etc.  

Talvez essa, que por excelência buscou na criticidade um meio de se 

reerguer, consiga se estabelecer de vez e reocupar campos que a cada dia mais vêm 

sendo tomado por outras ciências, apropriadas principalmente ao mundo 

contemporâneo de setorização das demandas.  

Agora, que a natureza modificada pelo trabalho humano é cada vez 
menos a natureza amiga e cada vez mais natureza hostil, cabe aos 
que a estudam uma vigilância redobrada. E a geografia, tantas vezes 
ao serviço da dominação, tem de ser urgentemente reformulada para 
ser o que sempre quis ser: uma ciência do homem. (SANTOS, 2008; 
p.261) 

De modo geral, como já analisado dentro do próprio corpo do trabalho, o 

projeto de extensão cumpriu seu papel, ainda que paliativo, pois em campo é que se 

observa que muito ainda pode e deve-se fazer pela agricultura familiar e suas 

adjacências. No entanto, o que foi construído até aqui, serve de alicerce para projetos 

futuros. 

Quanto ao que foi analisado temos poucos focos de compactação em 

algumas áreas, que poderão ser sanadas com um manejo mais pontual e adequado, 

em posse dos mapas os agricultores tiveram a ciência dessas localidades, já a matéria 

orgânica assim como a densidade não teve níveis críticos de alteração para os 

latossolos vermelhos, no entanto, os agricultores foram orientados ao uso exacerbado 
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de adubos químicos e implementos agrícolas para algumas áreas com níveis 

aproximados do crítico. 

A receptividade dos agricultores familiares ao projeto de extensão deu a nós a 

resposta que precisávamos quando nos objetivos traçados, tínhamos a integração de 

experiências e transformação da realidade dos mesmos como principais, sem dúvida 

que o trabalho até aqui executado foi só um apoio ao que no corpo do trabalho foi 

denominado resistência ao agronegócio, no entanto, é necessário que iniciativas como 

esta sejam corriqueiras dentro da universidade, e principalmente em cursos comuns 

ao campo. 

Sendo assim, conclui-se que o papel da Geografia foi e está sendo 

fundamental para a relevância da Extensão Rural, e que esta, como salientado muitas 

vezes neste trabalho, tem que por obrigação estreitar laços para juntas 

protagonizarem discussões que sirvam de argumentos e ações significativas para 

combater o atenuamento tão pregado dentro destas duas riquíssimas categorias do 

campo e da ciência. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Modelo do questionário aplicado aos agricultores familiares de Canitar-
SP 
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Anexo 2: Transcrição das entrevistas com os agricultores em tabela. 


