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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi mapear a percepção de agricultores familiares participantes do Projeto 
Redes Socioprodutivas (Instituto Centro de Vida - Fundo Amazônia/BNDES) sobre as ações do 
projeto e perspectivas para alteração nos usos da terra em suas propriedades. Foram selecionadas 
seis famílias, quatro situadas em Alta Floresta e duas em Nova Monte Verde, estado do Mato Grosso 
(Brasil). Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, caminhadas transversais e construção de ma-
pas pelos agricultores, com delimitação de usos atuais e futuros. Houve recepção positiva ao projeto, 
denotando a importância de apoio técnico e financeiro para melhoria de práticas e manejo nas pro-
priedades, bem como para superação de entraves à produção. Os agricultores deram grande impor-
tância às ações voltadas à restauração de áreas ripárias degradadas. As mudanças no uso do solo, nas 
perspectivas apontadas pelos entrevistados, permitem a reintrodução do componente arbóreo nas 
propriedades para diversos fins, além de contribuições para a produtividade, como melhoria do bem 
estar animal e da qualidade de pastagens em sistemas silvipastoris rotacionados, com diversificação 
da paisagem em áreas desmatadas. Ações de assistência técnica e extensão rural, a partir dos desejos 
desses atores, podem colaborar para o aumento da diversidade e provisão de serviços ecossistêmicos, 
trazendo benefícios econômicos às famílias. Essa diversificação, em escala local (propriedade rural), 
implica em diversificação  em escala regional (bacia hidrográfica, município e território).

Palavras-chave
Agricultura familiar, paisagens multifuncionais, sistemas agroflorestais, diversificação da produção.
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Introdução
Atividades antrópicas, como as que impulsionaram as transformações ocorridas no processo de ocupação do 
estado do Mato Grosso, no Brasil, têm alterado, degradado e destruído a paisagem natural em larga escala e 
em um ritmo acelerado, reduzindo e degradando floresta e, pressionando espécies, comunidades e ecossistemas 
a limites cada vez mais irreversíveis (LAURANCE; VASCONCELOS, 2009; MICHALSKI; PERES; LAKE, 
2008; PRIMACK; RODRIGUES, 2001), provocando perda de biodiversidade e redução da disponibilidade 
de recursos naturais e serviços ecossistêmicos (BRANCALION et al., 2012).

A criação de paisagens mais resilientes requer planejamento em diferentes escalas, partindo da escala da pro-
priedade (com práticas de manejo agroecológico, maior diversidade e redução da dependência de recursos 
externos), até alterações em larga escala, como estratégias de restauração florestal ou modelos produtivos mais 
sustentáveis – como os agroflorestais - em bacias hidrográficas (ALTIERI, 2004; MELO et al., 2013; UZÊDA 
et al., 2017). Nesse contexto, o interesse e participação dos agricultores e agricultoras, enquanto atores sociais 
destes locais e processos, são fundamentais.  para efetivação dessa concepção de “paisagens multifuncionais” 
(METZGER, 2008; PERFECTO; VANDERMEER, 2010). A chave para isso talvez esteja na integração entre 
perspectivas ecológicas e socioeconômicas (CHECOLI; SHIRIWA; SILVA, 2016) e nas multidimensões da 
sustentabilidade a partir da Agroecologia (CAPORAL; COSTABEBER, 2002).

O Projeto Redes Socioprodutivas (PRS) foi iniciado pelo Instituto Centro de Vida (ICV) em 2018, em parceria 
com associações e cooperativas de agricultores familiares e apoio do Fundo Amazônia/BNDES. O projeto é 
voltado à produção agroecológica da sociobiodiversidade e fortalecimento de cadeias produtivas extrativistas 
(do babaçu - Attalea speciosa Mart. ex Spreng e castanha do Brasil - Bertholletia excelsa Humb.& Bonpl.) e de pro-
dução agropecuária (hortifrutigranjeiros, cacau, leite e café) de base familiar, com vistas à geração de renda, 
segurança alimentar e redução da pressão sobre os recursos naturais.

A presente pesquisa buscou mapear a percepção de agricultores familiares sobre as ações do PRS e identificar 
perspectivas para alteração nos usos da terra de suas propriedades, situadas nos municípios de Alta Floresta e 
Nova Monte Verde (MT).

Metodologia
A pesquisa foi desenvolvida em dois municípios situados no norte do estado do Mato Grosso (Figura 1), envol-
vendo visitas a quatro famílias de agricultores familiares do município de Alta Floresta, sendo três destas famí-
lias integrantes da Cooperativa Mista Ouro Verde (COMOV) e uma integrante da Associação Comunitária do 
Projeto do Assentamento Vila Rural II (ACOPAVIR II), e duas famílias de agricultores familiares do município 
de Nova Monte Verde, integrantes da Associação dos Produtores de Leite de Nova Monte Verde.

Durante as visitas às propriedades, foram coletadas informações com a realização de entrevistas semiestrutura-
das e caminhadas transversais com os agricultores, para reconhecimento da área. Também foram construídos 
mapas da propriedade pelas famílias, com base em imagens orbitais (Figura 2), onde solicitou-se inicialmente 
a identificação e delimitação dos atuais usos da terra na propriedade e, em seguida, possíveis alterações, sobre-
tudo referentes a plantios arbóreos para diversos fins, como restauração de áreas ripárias degradadas, criação 
de sistemas silvipastoris, pomares ou outros (Figura 3). 
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Figura 1 - Localização da área de estudo nos municípios de Alta Floresta e Nova Monte Verde, Mato 
Grosso, Brasil.

Figura 2 – Momento de desenho de mapas pelos agricultores.
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Figura 3 – A: Mapa atual; B: Usos futuros (restauração nas APP).

As informações obtidas a partir das entrevistas (anotações e áudios) foram sistematizadas e organizadas para 
análise; e para garantir o anonimato dos entrevistados, seus nomes foram substituídos por numeração de acor-
do com a ordem de entrevistas (E1 a E6), seguido de H (homem) ou M (mulher). Os mapas foram digitalizados 
e geoprocessados no programa computacional QGIS® v2.18.18. Com base nas delimitações feitas pelos agri-
cultores nas imagens e nas entrevistas, foram definidos e digitalizados usos e cobertura da terra, atuais e futu-
ros. De modo a padronizar as classes de uso, foram definidas classes a partir das informações das entrevistas, 
conforme sumarizado no Quadro 1.



Políticas alimentarias para a sustentabilidade
ISBN 978-84-09-21743-4 | Simón, X.; Pérez-Neira, D.; Copena, D. (Coord.)

PERCEPÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES SOBRE A REINSERÇÃO DO 
COMPONENTE ARBÓREO EM SISTEMAS PRODUTIVOS NA AMAZÔNIA 

218

Quadro 1 – Classes de usos e cobertura da terra atuais (2019) e futura, segundo agricultores 
entrevistados.

Usos atuais Usos futuros

Construções

Residência

Galpão/Curral

Cobertura florestal

Floresta (existente em 2019)

Área em regeneração natural ou com pouca 
interferência / Juquira Floresta regenerada 

Área em restauração com SAF Floresta restaurada (SAF)

- Plantio arbóreo diverso (Pupunha, Castanheira e 
Itaúba)

Pastagem

Pastagem convencional

Piquetes (pasto rotacionado)

- Silvipastoril simplificado (linha de árvores para 
sombra)

- Silagem (plantio para alimentação do gado)

Outros usos

Horta – Roça convencional

Estufa (produção de hortaliças)

Café

Pomar convencional

Quintal (área próxima à residência com usos diversos)

Afloramento rochoso

Aterro (depósito de solo ao redor de tanque escavado)

Resultados e discussão
Três famílias apontaram a pecuária (leite e/ou corte) como a atividade principal desenvolvida nas propriedades 
e principal fonte de renda. Outras três apontaram a cafeicultura, a produção de hortaliças e fontes múltiplas 
(cafeicultura, produção de hortaliças e culturas anuais e pecuária), respectivamente, como as principais fontes 
renda das famílias. 

Como parceiras do ICV no RSP, cada propriedade teve apoio em estrutura e capacitações envolvendo a prin-
cipal atividade desenvolvida, bem como ações voltadas à restauração de áreas ripárias degradadas e sua preser-
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vação na propriedade, com emprego de plantios por semeadura direta (denominada “muvuca”) em sistemas 
agroflorestais. A recepção positiva ao RSP pelas famílias, destacada nas falas a seguir, denota a importância do 
apoio técnico-financeiro para melhoria de práticas e manejo em propriedades familiares, bem como superação 
de entraves à produção.

Mas nós aqui da lavoura, se tivesse... que nem agora mesmo eu fiquei até mais animado, rapaz. Fui sorteado 
nesse projeto [RSP] e saiu uma irrigação [...] já meti a mão e já fiz no jeito já e tá molhando. [...] E a gente 
fica muito agradecido porque tem muita gente que ganha essas coisas e se encosta. Eu não. Tem que ganhar 
e tem que botar o tempo pra ver se dá margem de lucro, porque senão não vale a pena. Você corre atrás pra 
conseguir, você é sorteado e você não vai mexer? Não! Dá pra outra pessoa que tem boa vontade. (E4H).

E agora eu estou esperando essa parceria com o ICV... até que já estamos com eles faz tempo. Desde quan-
do começou, nós estamos aí com eles. Eu já ganhei a estufa, ganhei as coisas. Esperando mais coisa que vai 
vir deles... melhora muito pra gente. Ajuda muito a gente. [...] (E3H).

Esses projetos do ICV ajudaram demais. Aqui na frente eu sempre já estava reservando pra um dia fazer 
piquete aqui. Daí formei, deixei tudo pra lá e foi ficando aqui. Daí o ano que tava com ideia de mexer, 
surgiu a oportunidade. (E5M).

Também foi dada grande importância às ações voltadas à restauração de áreas ripárias degradadas, sobretudo 
por conciliar melhorias às formas de manejo produtivo e proteção de recursos naturais.

[...] Eu falo pra você, eu ia fazer aquilo lá embaixo [restauração da APP], mas ia fazer só com muda de 
manga. Porque eu não ia ter condições de comprar sementes, tudinho. Sorte que [o ICV] deu semente... 
[...] ‘Você entra com a mão de obra e eu [ICV] te dou o resto tudinho’. Aí eu falei: ‘Não, beleza!’. [...] Mas 
eu tinha vontade de plantar mais. Nós hoje temos que modificar o jeito de trabalhar. Nós acabamos e temos 
que voltar a reflorestar de novo. Quantas águas aí, secas. Secando. (E3H)

Essa represinha aqui de primeiro era tudo suja, agora é limpinha. Você olha de cima e vê o chão. (E6H).

Por outro lado, os métodos de plantio adotados para a restauração tiveram avaliações variadas. Apesar de um 
entrevistado preferir o plantio com mudas, por “sair mais rápido” (E3H), dois agricultores relataram achar 
o plantio com semeadura direta interessante, pela adaptação da semente ao local, mesmo que poucas destas 
tenham vingado nos primeiros plantios.

Rapaz, igual muda não tem não. Rapaz, você vai lá, o pé de ingá que eu plantei lá vixe, já tinha uns sessenta 
dias que eles tinham plantado a semente. A semente tava assim [demonstrando tamanho das mudas com as 
mãos].  Eu plantei o pé de ingá ele tava assim [demonstrando tamanho das mudas com as mãos], de bala-
inho. Agora tem uns lá que já tá grandão assim. [...] Muda é melhor, vixe. Se eles tivessem trazido mudas 
pra mim aqui, você ia ver hoje o que tava ali. (E3H).

Olha, a muda teve umas que já pegaram. Mas tem umas que morrem. (E6M).

Mas pegou bastante delas. A semente é melhor. Porque você já planta ela ali, ela já nasce e parece que a raiz 
vai direto. Se adapta ali no local. (E6M).

Sobre as perspectivas de mudanças no uso da terra, sobretudo associado ao aumento do componente arbóreo 
na propriedade, todos os entrevistados mostraram interesse em realizar novos plantios, com objetivos variados. 
Para três deles, há interesse em inserir mais árvores nas pastagens, principalmente nos piquetes (pastos rotacio-
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nados) recém implantados, de modo a ofertar, principalmente, sombra para o gado, melhorando o bem estar 
dos animais.

[...] Eu até falei pro [técnico do ICV] que eu queria muda de pequi e outras árvores pra eu plantar uma rua 
aqui pra riba, na beira da cerca. Mas daí ele não conseguiu ainda. [...] No caso, a gente planejou fazer essa 
área de lazer e plantar aqui, na área de lazer. Pra que eles [gado] fiquem. (E5M).

[...] E que árvores a senhora tem pensado?

Então, aquele dia eu falei pra ele [técnico do ICV] do pequi e, até ele trouxe... aquela que planta de galho. 
Gliricídia. (E5M).

E mais alguma área? (E5M).

Olha, por enquanto só, porque a gente tem que plantar e zelar. Então como a parte da grotinha [nascente] 
não está como eu quero ainda, esse ano tenho que voltar a cuidar dela. E aqui na frente, a sombra para as 
vacas. (E5M).

Outros dois entrevistados desejam o plantio de pomares, sendo que um deles (E2H) acharia interessante ser 
próximo à sua residência, de modo a facilitar o manejo e eventual implantação de irrigação. Juntamente às 
espécies frutíferas, também aponta que gostaria de ampliar sua roça, com plantios de diversas espécies anuais. 
Já o entrevistado E3, apesar de citar o interesse, mostra preocupação com eventuais custos para manutenção 
dos plantios.

Ah, deve dar bastante metro. Que é muito metro pra mim. Quero fazer assim um pomar, plantar. Igual 
aquele feijão lá embaixo, queria plantar pomar, fazer as coisas em volta de casa. Feijão, bastante coisa em 
volta de casa. Mas ter gotejamento pra cuidar dele. [...] Uns cem por cinquenta [metros], mais ou menos. 
Com a casa e tudo. (E2H).

Se tivesse condição sim... aí tinha que ter o negócio [auxílio]. (E3H).

E o que o senhor plantaria? (ENTREVISTADOR).

Se tivesse pomar eu plantaria pomar. Mas se não tiver... Porque pra plantar num canto ou no outro, o custo 
é caro, é alto. O investimento...você quer ver ó... Pode ser que me ajude na semente e nas coisas tudo, mas 
chegar no tempo da seca você tem que aguar. Você não vence aguar. Vai um adubo, vai alguma coisa. Vai 
energia. Vai o tempo da gente. [...] (E3H).

O plantio visando diversificar produtos na propriedade foi relatado por um dos entrevistados:

[...] A gente pode fazer [...] um plantio de outros tipos de árvores. Mas árvores assim que dê comércio mais 
pra frente. Madeira, de fruta, essas coisas... Mas agora sobre preservação, então eu acho que aqui pra ser 
um agricultor, um agricultor familiar... acho que você tá entendendo o que eu quero dizer. Acho que a gente 
pode mudar com plantio de árvore, mas pra depois... mais pra frente, se a gente não for vivo tem os filhos, 
tem o eucalipto ou outros tipos de madeira. Ou fruta. [...] Aqui nós tínhamos plantio de pupunha. Esse café 
novo aqui era pura pupunha. Nós arrancamos porque não tem comercialização, não tem indústria. (E4H)

Apenas dois entrevistados apontaram especificamente o desejo de realizar novos plantios próximos a áreas mar-
ginais de cursos d’água, para proteger recursos hídricos em sua propriedade. Destaque deve ser dado a outros 
quatro entrevistados que ou desejam melhorar a qualidade dos plantios já realizados em tais áreas, seja por en-
riquecimento de espécies, adensamento de mudas e maior atenção àquelas que vingaram, ou planejam cercar 
as áreas marginais e permitir que a regeneração natural ocorra, sem intervenções ou plantios em maior escala.
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[...] Esse, onde você tá vendo aqui [apontando no mapa] é rio que nós vamos cercar. Ele vem aqui... aqui 
vai ficar um pedacinho de mata de fora, mas nós vamos cercar ele [o curso] todinho. E vai descer por aqui, 
aqui tem mata mesmo, um pedaço de.... (E6M).

... um alqueire, quase dois alqueires [de mata], junto com aquela outra mina que nós queremos cercar. 
(E6H).

Os mapas das Figuras 4 e 5 ilustram as situações atuais e futuras das propriedades. Em termos espaciais, as 
alterações representariam um total de 16,7 ha, distribuídas em cinco classes (Figura 6).

Figura 4 – Mapas de usos atuais e futuros das propriedades visitadas, conforme descrição pelos 
agricultores.
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Figura 5 – Mapas de usos atuais e futuros das propriedades visitadas, conforme descrição pelos 
agricultores.

O plantio arbóreo diverso, relatado pelo E4H, e a plantio de árvores em piquetes, conforme descrito pelo casal 
E6M e E6H, com áreas de 7,1 ha e 5,1 ha, respectivamente, são as maiores alterações observadas, seguidas 
pelo cercamento de APP e redução ou ausência de interferências na regeneração, também comentada pelo 
casal E6.

Figura 6 – Distribuição dos novos plantios arbóreos nas propriedades, descritos nas alterações nos 
usos do solo pelos agricultores.
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O entrevistado E6H apontou que seria interessante o plantio de espécies arbóreas como itaúba (Mezilaurus 
itauba (Meisn.) Taub. ex Mez), pupunha (Bactris gasipaes Kunth) e castanheira do Brasil (Bertholletia excelsa Bonp.), 
visando produtos futuros em locais onde hoje há cultivo de café (Coffea spp.) e pastagem. Já o casal da entrevista 
6, além de inserir eucalipto (Eucalyptus spp.) no pasto rotacionado atual, para sombra, também deseja ampliar 
este sistema rotacionado e cercar as APPs restantes da propriedade, evitando o acesso dos animais e possibili-
tando a regeneração natural de outras espécies vegetais.

Os entrevistados E1M e E3H apontaram um futuro adensamento de mudas e sementes onde já foi feito plantio 
de restauração, sendo que o entrevistado E3H deseja ampliar tais plantios em área hoje sob aterro decorrente 
da abertura de um reservatório artificial próximo à margem do curso d’água da propriedade. A entrevistada 
E1M aponta a necessidade de aumentar os plantios tanto nas margens do curso d’água quanto em um dos 
piquetes, feito em parceria com o RSP.

O entrevistado E2H, além do interesse em iniciar um pomar, também considera, desde que exista auxílio, 
cercar áreas próximas a uma nascente e um curso d’água. Contudo, em ambos os casos, a ação seria apenas 
para proteção contra entrada de animais (gado), sem realizar plantios em tais áreas. Para a entrevistada E5M, 
além de buscar conservar as mudas que vingaram no plantio de restauração em uma nascente d’água, também 
planeja o plantio de uma linha de árvores, com destaque para o pequizeiro (Caryocar brasiliense Camb.), próximo 
aos piquetes recém delimitados, para fornecimento de sombra ao gado.

Apesar de refletir uma área considerável dentro das propriedades, é importante destacar que as alterações 
representam apenas 9,8% da área total somada dos imóveis, sendo que as maiores contribuições derivam de 
somente duas propriedades. 

Sistemas silvipastoris podem trazer benefícios às áreas de pastagem, mesmo com reduzida densidade arbó-
rea, como aumento do conforto térmico e bem-estar animal, melhoria da qualidade do pasto e aumento da 
fertilidade do solo (DIAS et al., 2012; LEME et al., 2005; SOUSA et al., 2007; OLIVEIRA; ANDRADE; 
SALMAN, 2012). Árvores isoladas ou em pequenos grupamentos, nessas áreas, podem atrair dispersores e 
polinizadores, conectando fragmentos florestais próximos (CARREIRA, 2013; MARTENSEN et al., 2008; 
PERFECTO et al., 2003; SIQUEIRA et al., 2017). Entretanto, há necessidade de se pensar em diversidade de 
espécies para esses fins, e agricultores tendem a introduzir nas pastagens apenas espécies com alguma utilidade 
(GAREN et al. 2009; HARVEY et al. 2011), o que pode implicar em reduzida riqueza de espécies.

Nesse sentido, a adoção de sistemas mais diversificados, como os agroflorestais (SAFs), pode promover a inte-
gração entre os benefícios ecológicos (CULLEN JUNIOR et al., 2004; JOSE, 2009; MICCOLIS et al., 2016) 
e motivações (econômicas, alimentícias, culturais, medicinais, etc) dos agricultores orientados a realizar novos 
plantios arbóreos em suas propriedades, seja para fins de produção ou de restauração de áreas degradadas.

A atual legislação ambiental brasileira (Lei 12.651 de 22 de maio de 2012) possibilita o emprego SAFs para 
restauração florestal. A adoção destes sistemas em pequenas propriedades rurais pode ser um caminho viável 
para restauração de áreas de preservação permanente (APP) degradadas por exemplo, assim como para di-
versificação dos sistemas de produção e aumento da heterogeneidade da matriz produtiva, tornando-a mais 
permeável aos fluxos de organismos (METZGER, 2008; PERFECTO; VANDERMEER, 2010; SABOGAL; 
BESACIER; MCGUIRE, 2015). 

A falta de recursos e o receio de investimentos sem possibilidade concreta de retorno a médio e longo prazos 
podem ser obstáculos à modificação de sistemas de produção por agricultores familiares (FISCHER et al., 
2019). Nesta pesquisa, a efetividade das alterações sugeridas pelos agricultores demanda recursos materiais 
(postes, arame para cercamento das áreas, mudas e sementes) e apoio técnico e de extensão (orientação e acom-
panhamento). Esse fomento é de grande importância, sobretudo ao vir em contraponto à cultura vigente até 

https://www.redalyc.org/pdf/2530/253020145002.pdf
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algum tempo na qual era dificultada uma visão conciliadora entre produção familiar sustentável, respeitando 
os interesses de cada família, e proteção dos recursos naturais.

Considerações finais
As percepções dos agricultores familiares entrevistados quanto à necessidade de mudanças do uso da terra 
referem-se principalmente à restauração florestal de áreas degradadas e a possibilidade de inserção do compo-
nente arbóreo em seus sistemas produtivos, principalmente em sistemas silvipastoris. 

A sugestão de modelos e espécies por eles proposta (mesmo as maiores áreas sendo destinadas para fins que 
não de restauração), traria contribuições para a produtividade de seus sistemas, como melhoria do bem estar 
animal e da qualidade das pastagens, e diversificação da paisagem produtiva nas áreas de estudo, com inserção 
de espécies arbóreas para diversos fins. Contudo, o apoio técnico-financeiro e de extensão rural são essenciais 
na concretização dessas propostas e desejos das famílias agricultoras. 
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